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Úvod 

Zvláštní odměna obchodního zástupce představuje pro kontinentální právo velmi 

neobvyklý institut. Jedná se totiţ o určité protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno 

na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi 

těţko uchopitelným a je o to problematičtější, pokud je její posouzení svěřeno do rukou 

smluvních stran, které částečně sledují opačné zájmy, jak je tomu v případě zvláštní odměny. 

Právní úprava navíc nenabízí jasný způsob výpočtu zvláštní odměny. Zakotvuje pouze podmínky 

vzniku práva na zvláštní odměnu a výpočet její maximální výše. Není divu, ţe tato úprava 

vzbuzuje významnou právní nejistotu a má velký potenciál způsobovat spory mezi smluvními 

stranami. Vůle stran upravit si placení zvláštní odměny odlišně od zákona je limitovaná 

ochranou obchodního zástupce. Strany se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch obchodního 

zástupce. Jestli je dohoda stran výhodnější pro obchodního zástupce neţ zákonná úprava, není 

v mnoha případech jednoznačné, coţ je dáno nejasností co do výkladu zákonné úpravy. 

Ustanovení zakotvující zvláštní odměnu obsahují mnoho nejasných a nijak nedefinovaných 

pojmů, které dovolují rozdílné interpretace. Tím problémy s právní úpravou zvláštní odměny 

nekončí. S nejasným výsledkem se téţ v České republice diskutuje moţná analogická aplikace 

úpravy zvláštní odměny na vztah distribuce, komise či franšízy. Soudy některých evropských 

států tuto analogii za určitých podmínek připustily. 

Institut zvláštní odměny není v českém právním řádu ţádné novum. Poprvé byl zakotven 

jiţ v zákoníku mezinárodního obchodu z roku 1963,1 který představoval předobraz pozdější 

úpravy v obchodním zákoníku z roku 1991.2 Úprava zvláštní odměny v obchodním zákoníku 

se zásadně změnila v roce 20003 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie 

(dále jen „EU―) a transpozicí legislativy EU, zejména pak Směrnice 86/653/EHS4 

(dále jen „Směrnice―) do českého vnitrostátního práva. Směrnice byla ve většině tehdejších členů 

Evropských společenství (dále jen „ES―), tj. předchůdce EU, provedena do 1. ledna 

1990. Úprava zvláštní odměny ve Směrnici byla přitom zcela zásadně inspirována německou 

právní úpravou § 89b obchodního zákoníku (německy „Handelsgesetzbuch―, dále jen „HGB―), 

                                                 
1 

Zákon č. 101/1963 Sb., zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu). 
2 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
3 

Novelizace byla provedena zákonem č. 370/2000 Sb. 
4 

Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se  nezávislých 

obchodních zástupců. 
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který byl do HGB zakotven novelou z roku 1953.5 S určitými modifikacemi je tedy současná 

právní úprava zvláštní odměny aplikována jiţ od roku 1953. 

Přes dlouhou aplikační praxi nedokázala ani rozsáhlá německá judikatura dosud 

jednoznačně odpovědět na mnoho otázek. Zásadní vliv na výklad úpravy mají rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU―) k výkladu Směrnice. Teprve v roce 

2009 vydal SDEU zásadní rozsudek, jenţ označil německou desetiletí budovanou metodu 

výpočtu za nesouladnou s právem EU. Téma zvláštní odměny tedy není v ţádném případě 

vyčerpáno. Naopak lze očekávat, ţe SDEU bude v budoucnu nucen nabídnout další vodítka, 

která mohou zásadně modifikovat zavedenou praxi některých států EU, aby zajistil jednotnou 

aplikaci velmi vágní úpravy ve všech členských státech. V České republice se jedná o téma 

nedostatečně zpracované. Problematice zvláštní odměny se nevěnuje ţádná monografie, 

komentáře jsou stručné nebo toto téma zcela vynechávají.6 

Tato práce se zaměřuje na současnou úpravu zvláštní odměny s cílem nabídnout jasné 

vodítko pro posouzení, zda právo na zvláštní odměnu vzniklo a jaká je jeho výše. Zabývá 

se nejdříve ze široka východisky úpravy, jejím smyslem a cíli, které tvoří teoretický základ 

pro chápání institutu zvláštní odměny a jeho interpretaci. Velmi podrobně se věnuji jednotlivým 

podmínkám vzniku práva na zvláštní odměnu a v tomto rámci nabízím moţné interpretace 

nejasných pojmů a řešení některých sporných otázek a analyzuji českou úpravu zvláštní odměny 

z hlediska její konformity se Směrnicí. 

Práci lze zjednodušeně rozdělit na více teoretickou a více praktickou část, která obsahuje 

zjednodušené schéma výpočtu zvláštní odměny či základní parametry ujednání o zvláštní 

odměně. V úvodu práce se zaměřuji na východiska a cíle právní úpravy zvláštní odměny 

a na právní povahu tohoto institutu. Cílem těchto úvodních kapitol je postavit základ 

pro pochopení dalších kapitol, základ, který poslouţí při interpretaci právní úpravy zvláštní 

odměny a například téţ při posouzení analogické aplikace úpravy zvláštní odměny na vztahy 

obdobné obchodnímu zastoupení. Středem pozornosti je česká úprava a s ní neoddělitelně 

spojená úprava Směrnice, kterou česká vnitrostátní úprava transponuje. Vzhledem 

k historickému vývoji institutu zvláštní odměny se nicméně věnuji téţ právní úpravě německé. 

Jak uvedeno dále, čerpám z velké části z německé judikatury a literatury. Inspirace německými 

zdroji ovšem nemůţe být bezbřehá. K pochopení limitů této inspirace je třeba zabývat se právě 

téţ německou úpravou zvláštní odměny. Jeden z hlavních cílů úpravy je ochrana obchodního 

                                                 
5 

Gesetz zur Änderung des Handelsgesetzbuches  vom 6.8.1953, BGB1. I, S. 771. 
6 

PRAŢÁK, Zbyněk, FIALA, Josef, HANDLAR, Jiří a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. 

Komentář k  § 1721-2893 OZ. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-158-8. 



11 

zástupce, která má za následek, ţe část úpravy zvláštní odměny je jednostranně kogentní. Této 

problematice se podrobně věnuji v kapitole Kogentnost / dispozitivnost úpravy. Kolizní pravidla 

aplikovatelnosti úpravy zvláštní odměny jsou rozebrána v kapitole Rozsah aplikovatelnosti 

úpravy zvláštní odměny v přeshraničních vztazích. Dominantní část je věnována podmínkám 

vzniku práva na zvláštní odměnu. V analýze prvních dvou podmínek – existence obchodního 

zastoupení a jeho zániku se okrajově dotýkám obecné právní úpravy obchodního zastoupení. 

Další podmínky výslovně vyjádřené v ustanovení § 2514 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „OZ―), jsou jiţ zcela specifické pro posouzení práva na zvláštní odměnu 

a výše zvláštní odměny. V rámci analýzy podmínek vzniku práva na zvláštní odměnu 

se zabývám téţ výjimkami ze vzniku práva na zvláštní odměnu, tedy situacemi, kdy právo 

na zvláštní odměnu nevznikne, ačkoliv jsou splněny všechny ostatní podmínky. Neexistence 

takové výjimky tedy v pozitivním smyslu představuje podmínku vzniku práva na zvláštní 

odměnu. Úprava zvláštní odměny zakotvuje pouze podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu, 

nezakotvuje ale způsob výpočtu výše zvláštní odměny. Jak judikoval Nejvyšší soud České 

republiky (dále jen „NS ČR―), jsou skutečnosti rozhodné pro vznik práva na zvláštní odměnu 

zároveň významné pro určení její výše.7 V kapitole Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu 

tedy podrobně rozebírám jednotlivé podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu téţ z hlediska 

jejich relevance pro výpočet zvláštní odměny. Následující kapitola Výše zvláštní odměny 

obsahuje zejména zjednodušená schémata výpočtu zvláštní odměny, a je tedy zaměřena na praxi. 

Tato kapitola konkrétně popisuje schéma výpočtu načrtnutého SDEU, zřejmě nejpropracovanější 

schéma výpočtu vyplývající z judikatury německých soudů, a konečně téţ vodítka, která 

k výpočtu zvláštní odměny doposud nabídl NS ČR. Jedno z moţných východisek pro úpravu 

výpočtu zvláštní odměny de lege ferenda je obsaţeno v dokumentu Draft Common Frame 

of Reference (dále jen „DCFR―),8 respektive Návrhu společného referenčního rámce, který 

obsahuje soubor definic a modelových pravidel evropského smluvního práva. Ač se jedná 

o právně nezávazný dokument, jehoţ úprava navíc zcela zřejmě není v souladu s v současnosti 

platným právem EU, nabízí koncepční alternativu k současnému schématu výpočtu. Na tuto 

kapitolu navazuje další kapitola zaměřená na praktickou aplikaci úpravy zvláštní odměny, 

ve které navrhuji konkrétní parametry dohody o zvláštní odměně, jeţ má vést k vyšší právní 

jistotě za současného balancování zájmů obchodního zástupce a zastoupeného. V předposlední 

                                                 
7 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2011, sp. zn. 32 Cdo 3359/2011. 
8 

Study Group on a European Civil Code and the Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group). 

Draft Common Frame of Reference. Dostupné z: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public 

/documents/EUROPEAN_PRIVATE_LAW/EN_EPL_20100107_Principles__definitions_and_model_rules_of_Eur

opean_private_law_-_Draft_Common_Frame_of_Reference__DCFR_.pdf. 
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kapitole vyhodnocuji kvalitu transpozice úpravy zvláštní odměny do českého právního řádu. 

Opírám se přitom o poznatky z kapitol předchozích, shrnuji problematické otázky 

a dále je analyzuji a rozvádím. V závěrečné kapitole se věnuji různým iniciativám k reformě 

současné úpravy zvláštní odměny a moţné podobě úpravy nové. 

Jak jiţ uvedeno výše, tématu zvláštní odměny se nevěnuje ţádná monografie, komentáře 

k této úpravě jsou stručné nebo problematiku zcela vynechávají. Tato práce proto vychází 

z velké části z německé odborné literatury a judikatury. Důvodem je, ţe německá úprava § 89b 

HGB byla přímým předobrazem Směrnice, ze které vychází i současná česká právní úprava. 

Na německou judikaturu odkazuje téţ Zpráva Evropské komise ze dne 23. července 

1996 o provádění článku 17 Směrnice9 (dále jen „Zpráva―) jako na praxi relevantní pro aplikaci 

Směrnice soudy dalších členských států. Na německou judikaturu z výše uvedených důvodů 

odkazuje téţ NS ČR.10 Ačkoliv německá úprava byla východiskem úpravy evropské, přijetím 

Směrnice došlo k modifikaci německé vnitrostátní úpravy, aniţ by došlo ke změně jejího textu – 

bylo ji třeba vykládat v kontextu Směrnice v souladu s jejími cíli. Německá vnitrostátní úprava 

je textu Směrnice velmi podobná, nicméně není zcela shodná, coţ u některých otázek vyvolává 

pochybnosti o eurokonformitě. Německou judikaturu a doktrínu tedy nemůţeme v České 

republice a dalších členských státech EU aplikovat bez dalšího. Kromě německé judikatury 

a odborné literatury vycházím v této práci téţ ze zdrojů Evropské unie, především ze Zprávy 

Komise a z několika málo rozhodnutí SDEU, a dále ze zdrojů českých, především z rozhodnutí 

NS ČR. Přínosným zdrojem k zamyšlení se nad úpravou zvláštní odměny de lege ferenda byl téţ 

dokument DCFR. 

                                                 
9 

Srov. Report on the application of article 17 of Council Directive on the co-ordination of the laws of the member 

states relating to self-employed commercial agents (86/653/EEC) ze dne 23. července 1996, inter. ozn. COM/96/ 

0364 FINAL. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0364& 

from=EN. 

S. 1: „The indemnity system was modelled on Article 89b of the German Commercial Code which had provided 

for the payment of a goodwill indemnity since 1953 and concerning which a large body of case-law has developed 

regarding its calculation. This case-law and practice should provide invaluable assistance to the Courts of other 

Member States when seeking to interpret the provisions of Article 17(2) of the Directive.― 
10 

Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2018, sp. zn. 32 Cdo 6020/2016. 
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1. Různé koncepty kompenzace při ukončení obchodního zastoupení 

V souladu s čl. 17 Směrnice si členské státy EU mohou zvolit mezi dvěma koncepty 

kompenzace připadající obchodnímu zástupci v důsledku ukončení obchodního zastoupení – 

náhradou škody (anglicky „Compensation for the damage―, německy „Schadenersatz―) 

upravenou v čl. 17 odst. 3 Směrnice a odškodněním (anglicky „Indemnity―, německy 

„Ausgleichsanspruch―, v OZ označovaný jako „zvláštní odměna―) upraveným v čl. 17 odst. 2 

Směrnice. Většina členských států EU včetně České republiky zvolila systém odškodnění 

(zvláštní odměny) inspirovaný německou vnitrostátní úpravou. Koncept náhrady škody 

inspirovaný francouzským právem si zvolili kromě Francie téţ Velká Británie11 a Irsko.12 

1.1. Náhrada škody 

Zatímco zbytek této práce se zabývá výhradně odškodněním, resp. zvláštní odměnou, 

v této kapitole se krátce zastavím u druhého konceptu kompenzace při ukončení obchodního 

zastoupení – náhrady škody. 

Úprava náhrady škody ve Směrnici se opírá o francouzskou úpravu dekretu z 23. prosince 

1958.13 Jejím účelem je nahradit škodu, kterou obchodní zástupce utrpí následkem ukončení 

obchodního zastoupení. Od přijetí dekretu se k náhradě škody nahromadila bohatá judikatura. 

Francouzské soudy koncepčně opírají náhradu škody o myšlenku, ţe částka náhrady škody 

představuje cenu prodeje obchodního zastoupení nástupci obchodního zástupce, popř. ţe se jedná 

o kompenzaci času, který obchodní zástupce potřebuje k obnovení zákaznické základny, o kterou 

nedobrovolně přišel ukončením obchodního zastoupení. Na základě ustálené judikatury 

francouzských soudů je výše náhrady škody určena zpravidla součtem veškerých provizí 

získaných obchodním zástupcem v posledních dvou letech trvání obchodního zastoupení, nebo 

jako dvojnásobek průměru provize spočítaného z provizí v posledních třech letech trvání 

                                                 
11 

Ve Velké Británii se uplatní primárně systém náhrady škody, strany si ale mohou smluvně zvolit téţ systém 

odškodnění. Viz Statutory instrument 1993 No. 3053: The Commercial Agents Regulations 1993, Art. 17(2): 

„Except where the agency contract otherwise provides, the commercial agent shall be entitled to be compensated 

rather than indemnified―. Srov. téţ RANDOLPH, Fergus, DAVEY, Jonathan. The European Law of Commercial 

Agency. Oxford: Hart Publishing. 2010, s. 94. ISBN 978-1-84113-850-3. 
12 

Viz S.I. No. 31/1997 - European Communities (Commercial Agents) Regulations, 1997: „It is hereby confirmed 

that, pursuant to Regulation 3 of the European Communities (Commercial Agents) Regulations, 1994, a  commercial 

agent shall, after termination of the agency agreement, be entitled to be compensated for damage in accordance 

with Article 17 (3) of the Directive subject, insofar as they are relevant to such compensation, to the provisions 

of that Article and of Articles 18, 19 and 20 of the Directive.“ 
13 

Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux. 
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obchodního zastoupení.14 Tento způsob výpočtu se pouţije pouze, pokud obchodní zástupce 

nebo zastoupený neprokáţe, ţe výše škody je jiná. Odlišnou praxi nicméně zvolily anglické 

soudy, které na rozdíl od francouzských soudů určují výši náhrady škody na základě zisků 

zastoupeného po ukončení obchodního zastoupení, a tím přibliţují koncept náhrady německému 

systému zvláštní odměny.15 

1.2. Srovnání náhrady škody a zvláštní odměny 

Na rozdíl od výpočtu zvláštní odměny stojí výpočet náhrady škody na minulých 

událostech, nikoliv na prognóze budoucího vývoje. Částka vyplacená obchodnímu zástupci 

dle konceptu náhrady škody je zpravidla dvojnásobná, neţ jaká je maximální částka zvláštní 

odměny. Pro náhradu škody na rozdíl od zvláštní odměny Směrnice nezakotvuje ţádný limit její 

výše.16 Na rozdíl od výpočtu zvláštní odměny se do výpočtu náhrady škody započítávají veškeré 

odměny obchodního zástupce (provize a veškeré jiné platby) nikoliv pouze provize získané 

z obchodů s nově získanými či nárůstovými zákazníky (srov. kapitolu Výpočet zvláštní 

odměny). 

1.3. Kritika dvoukolejného systému 

Směrnice zakotvuje dvojkolejný systém, který má za následek nerovné zacházení 

s obchodními zástupci v různých státech. Koncepty se výrazně liší jak v podmínkách vzniku 

nároku na kompenzaci, tak ve výši vyplacené kompenzace. Dle konceptu náhrady škody 

získávají obchodní zástupci v zásadě kompenzaci minimálně dvojnásobně vyšší neţ dle systému 

odškodnění (zvláštní odměny). V tomto smyslu se Směrnici nepodařilo dosáhnout jednoho 

ze svých cílů, kterým je řádné fungování hospodářské soutěţe prostřednictvím stejného zatíţení 

zastoupených ve všech členských státech (srov. kapitolu Cíle Směrnice). 

                                                 
14 

Zpráva Komise, s. 5-6. 
15 

Srov. SAINTIER, S. The Paradox of the French Method for Calculating the Compensation of Commercial Agents 

and the Importance of Conceptualising the Remedial Scheme under Directive 86/653. In: DIMATTEO, L. aj. 

Commercial Contract Law: Transatlantic Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 2013, 

s. 290. doi:10.1017/CBO9781139235662.018. 
16 

RANDOLPH, Fergus, DAVEY, Jonathan. The European Law of Commercial Agency. Oxford: Hart Publishing. 

2010, s. 98. ISBN 978-1-84113-850-3. 
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2. Právní úprava zvláštní odměny a její vývoj 

Středem této kapitoly je česká vnitrostátní úprava a s ní neoddělitelně spojená úprava 

Směrnice, kterou OZ transponuje do českého právního řádu. Vzhledem k historickému vývoji 

institutu zvláštní odměny se nicméně věnuji téţ právní úpravě německé. V této práci čerpám 

z velké části z německé judikatury a literatury. Inspirace německými zdroji ovšem nemůţe být 

bezbřehá. K pochopení limitů této inspirace je třeba zabývat se právě téţ německou úpravou 

zvláštní odměny. 

2.1. Česká republika 

Obchodní zastoupení jako vztah typicky obchodní povahy byl na území současné České 

republiky upraven v první kodifikaci obchodního práva, a to v obecném zákoníku obchodním 

č. 1/1863 ř.z. Jednalo se o úředně ustanovené (veřejné) obchodní zástupce.17 Obecný zákoník 

obchodní neupravoval zvláštní odměnu, ani jiný obdobný institut. Obchodní zástupci byli 

původně v námezdním postavení a jejich samostatnost byla omezena. Na druhou stranu byli 

částečně chráněni jako všechny slouţící osoby a principál (zaměstnavatel) nesl částečnou 

odpovědnost za jejich sociální osud. Postupně se z této skupiny vyčlenili zástupci, kteří sice 

nebyli principálem nijak omezováni, ale ani nijak chráněni.18 

Obecný zákoník obchodní byl do právního řádu Československé republiky recipován 

zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n.19 a byl nahrazen aţ občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb., který 

upravoval smlouvu příkazní a zprostředkovatelskou. Obchodní zastoupení jako samostatný 

smluvní typ nebylo zákoníkem upraveno, a tím pádem ani ţádná zvláštní odměna. 

Ani pozdější občanský zákoník (1964)20 ani hospodářský zákoník (1964)21 obchodní 

zastoupení neupravoval. Obchodní zastoupení ale bylo upraveno v §§ 607–624 zákoníku 

mezinárodního obchodu (1963).22 Tato úprava byla poměrně moderní a představovala předobraz 

pozdější úpravy v obchodním zákoníku (1991).23 Zákoník mezinárodního obchodu úpravu 

zvláštní odměny či jinou ochranu obchodního zástupce po skončení obchodního zastoupení 

                                                 
17 

Článek 66 a násl. zákona č. 1/1863 ř.z., obecný zákoník obchodní. Obchodní zástupci byli označováni jako 

dohodci obchodní (sensálové). 
18 

Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§  2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014. § 2483, odst. 4, s. 877–882. ISBN 978-80-7400-287-8. 
19 

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. 
20 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
21 

Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 
22 

Zákon č. 101/1963 Sb., zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu). 
23 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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neobsahoval. Naopak v ustanovení § 617 stanovil, ţe: „Sjednaná provize zahrnuje všechny 

nároky zástupce vůči zastoupenému, včetně náhrady za získání zákazníků.― 

Úprava obchodního zastoupení v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, byla 

částečně inspirována úpravou zákoníku mezinárodního obchodu, obchodní zákoník nicméně 

zvláštní odměnu za určitých podmínek přiznával (zde označována jako „odměna za získané 

zákazníky“). Dle ustanovení § 669 obchodního zákoníku v původním znění měl obchodní 

zástupce právo na zvláštní odměnu, pokud smlouva o obchodním zastoupení trvala déle 

jak jeden rok a vypověděl ji zastoupený. Výši odměny si strany mohly smluvit, neudělaly-li tak, 

činila „10 % za každý ukončený rok trvání smlouvy z provize, na kterou vznikl obchodnímu 

zástupci nárok z obchodů uzavřených v uplynulých 12 měsících.“24 Obchodní zákoník byl v roce 

2000 zásadně novelizován tak, aby vyhovoval podmínkám Směrnice.25 Zvláštní odměna byla 

po této novelizaci upravena §§ 669 a 669a obchodního zákoníku a byla označována jako 

„odškodnění“. 

Současná úprava OZ v zásadě zachovává úpravu obchodního zastoupení v obchodním 

zákoníku. Kromě drobných stylistických změn se zvláštní odměny týkají následující změny. 

Za prvé bylo změněno její označení z odškodnění na zvláštní odměnu. Za druhé zákonodárce 

nově upravil maximální výši zvláštní odměny pro případy, kdy obchodní zastoupení trvalo kratší 

dobu neţ jeden rok (k souladu této změny se Směrnicí viz kapitola Výpočet dle českého 

právního řádu a judikatury a v jejím rámci podkapitola Třetí fáze - výpočet maxima zvláštní 

odměny). Poslední změna se týká úpravy zdánlivosti dohod, které se odchylují od některých 

ustanovení OZ v neprospěch obchodního zástupce. Obchodní zákoník výslovně zakotvoval, 

ţe takové dohody nemohou být uzavřeny před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy 

o obchodním zastoupení.26 OZ říká, ţe se k ujednáním odchylujícím se od zákonné úpravy 

zvláštní odměny v neprospěch obchodního zástupce nepřihlíţí, a tedy výslovně nelimituje 

moţnost uzavření takových dohod pouze na trvání smlouvy (k tomu viz kapitola Kogentnost / 

dispozitivnost úpravy). 

                                                 
24 

§ 669 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v původním znění. 
25 

Novelizace byla provedena zákonem č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona 

č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších 

předpisů. 
26 

§ 669a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: „Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby 

platnosti smlouvy dohodnout v neprospěch obchodního zástupce odchylně od  předchozího odstavce.― 
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2.2. EU 

Na úrovni EU je zvláštní odměna zakotvena ve směrnici 86/653/EHS, která harmonizuje 

vnitrostátní právní řády členských států v oblasti obchodního zastoupení. 

Před přijetím a transpozicí Směrnice nebyla v některých členských státech zvláštní 

odměna ani jí obdobný institut vůbec zakotvena. Směrnice vznikala poměrně dlouho. Byla 

přijata dne 18. prosince 1986 po 25 letech příprav, které začaly v roce 1961 myšlenkami 

o potřebě harmonizace této oblasti z důvodu úzkého spojení s přeshraničním pohybem zboţí, 

kdy podnikatelé vyuţívají k proniknutí na další trhy obchodní zástupce a setkávají se v této 

souvislosti s významnými rozdíly v právních úpravách jednotlivých členských států. 

Komise připravila několik návrhů směrnice, které se v té době ještě významně lišily 

od její současné podoby. První zveřejněný návrh směrnice z roku 1972 Komise stáhla 

po připojení nových států, Velké Británie a Irska, k EU, jelikoţ tyto státy měly velmi rozdílné 

právní systémy a úprava v tehdejším návrhu směrnice pro ně nebyla akceptovatelná.27 Další 

návrh směrnice harmonizující právo obchodního zastoupení, který se inspiroval německou 

úpravou, byl Komisí předloţen dne 17. prosince 1976.28 Tento návrh byl podroben ostré kritice. 

Předmětem kritiky byla především skutečnost, ţe měl návrh tendenci připodobňovat postavení 

obchodního zástupce k postavení zaměstnance a významně přesahoval úroveň ochrany 

zakotvenou v Německu. Ke směrnici zaujal dne 9. října 1978 postoj Evropský parlament,29 který 

navrhl mnoho změn a návrh směrnice byl posléze Komisí zásadně přepracován. Nový návrh 

směrnice byl předloţen Radě dne 29. ledna 1979.30 V novém návrhu Komise byly vyškrtnuty 

např. přednostní práva obchodních zástupců při úpadku zastoupeného a paušalizace zvláštní 

odměny. Vynětí typicky pracovněprávní úpravy ukazuje záměr opět sníţit úroveň ochrany 

obchodních zástupců a zároveň zdůraznit jejich nezávislé postavení. Poté, co byla do návrhu 

na nátlak Francie připojena moţnost volby mezi německým systémem (zvláštní odměna) 

a francouzských systémem (náhrada škody) kompenzace poskytované obchodnímu zástupci 

                                                 
27 

MENGES, Julia. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im Spannungsverhältnis zwischen 

Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 40. ISBN 978-3-8487-1677-7. 
28 

Proposal for a Council Directive to Coordinate the Laws of the Member States Relating to (Self-Employed) 

Commercial Agents /* COM/76/670FINAL */ OJ C 13, 18.1.1977, p. 2–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL). Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51976PC0670&from=EN. 
29 

Úřední věstník Evropských společenství C 239 ze dne 9. října 1978, s. 17. 
30 

Úřední věstník Evropských společenství C 56 ze dne 2. března 1979, s. 5. 
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po ukončení obchodního zastoupení, byla směrnice dne 18. prosince1986 konečně přijata a nese 

označení směrnice 86/653/EHS.31 

Implementace do vnitrostátních právních řádů měla dle Směrnice proběhnout do 1. ledna 

1990, přičemţ některým státům byla v souladu s čl. 22 odst. 3 větou 2 poskytnuta delší lhůta 

k implementaci čl. 17. 

Dle čl. 17 odst. 6 Směrnice byla Komise povinna 8 let po zveřejnění Směrnice předloţit 

Radě zprávu o provádění čl. 17 Směrnice, tedy článku upravujícího odškodnění (čili zvláštní 

odměnu) a náhradu škody, a navrhnout případné změny. Tuto zprávu vydala Komise dne 

23. července 1996. Pozměňovací návrhy však nepředloţila. Zpráva mimo jiné konstatuje, 

ţe v momentě jejího vytvoření má Komise k dispozici pouze malé mnoţství relevantní 

judikatury k čl. 17 Směrnice. Zpráva dále výslovně přiznává v Německu judikovanému výpočtu 

výše zvláštní odměny významnou pomocnou úlohu při výkladu čl. 17 Směrnice orgány jiných 

členských států. 

Úprava ve Směrnici nebyla od svého vzniku novelizována a platí tedy v originálním 

znění dodnes. 

2.2.1. Směrnicové prostředky harmonizace  

Je otázkou, zda Směrnice zakotvuje minimální nebo úplnou/maximální harmonizaci, tedy 

zda členské státy musí při implementaci Směrnice do jejich vnitrostátních právních řádů vyhovět 

pouze minimálním poţadavkům, které Směrnice zakotvuje, a jinak mohou přijímat nebo 

zachovat opatření přísnější, nebo zda státy vyšší standardy, tj. přísnější úpravu, přijmout 

nemohou. 

K této otázce se vyjádřil generální advokát SDEU Nils Wahl tak, ţe Směrnice zakotvuje 

minimální harmonizaci, která představuje minimální ochranu obchodních zástupců v případě 

výpovědi smlouvy o obchodním zastoupení.32 SDEU nicméně závěry generálního advokáta 

                                                 
31 

Srov. VERSIN, Gloria. Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB unter Einfluss der EG-Handelsvertreter-

Richtlinie und aktueller EuGH-Rechtsprechung. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2015, s. 14-15. ISBN 978-

3-631-66640-1. 
32 

Stanovisko generálního advokáta Nilse Wahla přednesené dne  15. května 2013 k věci C-184/12 (Unamar), 

odst. 44. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CC0184&from=CS; 

Stanovisko generálního advokáta Nilse Wahla přednesené dne  16. července 2015 k věci C‑338/14 (Quenon 

K. SPRL proti Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA a Metlife Insurance SA), odst. 29. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CC0338&from=ET: 

„Kromě toho je třeba zdůraznit, že článek 17 směrnice 86/653 spadá do souboru harmonizačních ustanovení, která 

mají zároveň závaznou a minimální povahu. Povinnost ochrany stanovená ve  směrnici není uložena jen členským 

státům, které mohou upravit pouze vyšší ochranu, ale  zavazuje také strany smlouvy o obchodním zastoupení, které 
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Wahla do svého rozsudku zcela nepřevzal, a naopak v rozsudku ve věci Unamar říká, 

ţe čl. 17 a 18 definují úroveň ochrany, kterou zákonodárce Unie povaţoval za rozumnou, 

a stanovují přesný rámec, v němţ mohou členské státy vyuţívat prostoru pro uváţení 

co do způsobu výpočtu zvláštní odměny.33 SDEU tedy na rozdíl od generálního advokáta Wahla 

stanovuje úroveň ochrany čl. 17 a 18 Směrnice jako závaznou, která nemůţe být zpravidla 

sníţena ani zvýšena.34 Jelikoţ ale Směrnice nezakotvuje pravidla pro výpočet zvláštní odměny, 

mohou členské státy v rámci čl. 17 a 18 Směrnice vyuţívat prostoru pro uváţení, pokud 

jde o výběr způsobů výpočtu zvláštní odměny.35 Různé metody výpočtu zvláštní odměny 

v různých členských státech vedou k tomu, ţe výpočet odměny dle práva určitého státu můţe být 

pro obchodního zástupce výhodnější neţ dle práva jiného členského státu. 

Směrnice tedy zakotvuje závaznou úroveň ochrany, kterou nemohou státy sníţit, 

ani zvýšit, pokud Směrnice výslovně (či konkludentně tam, kde danou otázku neupraví) nedává 

státům prostor pro vlastní uváţení.36 Důvodem, proč Směrnice nezakotvuje minimální, 

ale závaznou úroveň ochrany obchodního zástupce je, ţe ochrana obchodního zástupce není 

jediným cílem Směrnice. Směrnice si klade za cíl téţ zamezení narušení hospodářské soutěţe, 

k čemuţ je zapotřebí rovnoměrného zatíţení zastoupených v členských státech. Původní návrh 

směrnice z roku 197737 navíc poskytoval dle preambule minimální harmonizaci, preambule 

současné Směrnice ale nic takového nezmiňuje.38 

Zakotvit ochranu přesahující rámec Směrnice mohou státy zřejmě jen zcela výjimečně 

z naléhavých důvodů obecného zájmu.39 Jak judikoval SDEU ve věci Unamar, můţe být 

ustanovení lex fori poskytující obchodnímu zástupci ochranu přesahující rámec Směrnice 

dle okolností povaţováno za imperativní ustanovení ve smyslu mezinárodního práva 

                                                                                                                                                             
se od ní před zánikem smlouvy nemohou odchýlit v neprospěch obchodního zástupce (viz článek 19 směrnice 

86/653).“ 
33 

Rozsudek SDEU ze dne 17. října 2013 ve věci C-184/12 (Unamar), odst. 37-40. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0184&from=EN. 
34 

K opačnému závěru dochází Kindl s  odkazem na rozhodnutí SDEU ve věci Unamar – srov. KINDL, Jiří. In: 

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019. § 2483, odst. 1, s. 2650. ISBN 978-80-7400-747-7. 
35 

Rozsudek SDEU ze dne 3. prosince 2015 ve věci C-338/14 (Quenon K. SPRL proti Beobank SA, anciennement 

Citibank Belgium SA a Metlife Insurance SA), odst. 26. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0338&from=CS. 
36 

Srov. např. čl. 2 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 15 odst. 3 atd. Směrnice. 
37 

Proposal for a Council Directive to Coordinate the Laws of the Member States Relating to (Self-Employed) 

Commercial Agents /* COM/76/670FINAL */ OJ C 13, 18.1.1977, p. 2–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL). Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51976PC0670&from=EN. 
38 

MENGES, Julia. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im Spannungsverhältnis zwischen 

Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 45-47. ISBN 978-3-8487-1677-7. 
39 

Rozsudek SDEU ze dne 17. října 2013 ve věci C-184/12 (Unamar), odst 46. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0184&from=EN. 
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soukromého a mít přednost před ustanoveními práva členského státu, které by se jinak uplatnilo 

(k tomu viz kapitola Rozsah aplikovatelnosti úpravy zvláštní odměny v přeshraničních vztazích). 

Přesto mnoho zdrojů, včetně dokumentů Komise či jejích pracovních skupin, povaţují 

harmonizaci ve Směrnici za minimální, kdy státy mohou obchodním zástupcům poskytnout 

ochranu převyšující ochranu zakotvenou Směrnicí.40 Tomu lze přisvědčit pouze v tom rozsahu, 

ve kterém obchodní zastoupení není Směrnicí upraveno (Směrnice upravuje pouze vybrané 

otázky obchodního zastoupení), či jak výše uvedeno, v rozsahu, ve kterém to ustanovení 

Směrnice výslovně dovolují. Odkazování na rozhodnutí SDEU ve věci Unamar jako na základ 

pro závěr o minimální harmonizaci Směrnice je dle mého názoru zcela liché, kdyţ z toho 

rozhodnutí vyplývá pravý opak. 

2.2.2. Směrnicový pojem obchodního zástupce  

Definice obchodního zástupce ve Směrnici se liší od definice dle vnitrostátních právních 

řádů mnoha členských států EU, 41 včetně České republiky. Definice obchodního zástupce 

ve Směrnici nemá za účel sjednocení pojmu obchodního zástupce na úrovni EU, ale spíš 

vymezení rozsahu aplikovatelnosti Směrnice. Platí, ţe úprava Směrnice má být pouţita 

na všechny obchodní zástupce, kteří pod tuto definici spadají a kteří nejsou z aplikace Směrnice 

jinak vyloučeni, i kdyby se dle vnitrostátních pravidel o obchodního zástupce nejednalo. Naopak 

platí, ţe úprava Směrnice nemusí být pouţita na všechny obchodní zástupce dle vnitrostátního 

práva, pokud se o obchodní zástupce dle Směrnice nejedná či pokud jsou tyto osoby jinak 

vyjmuti z rozsahu aplikovatelnosti Směrnice. Za účelem jednotnosti práva je vnitrostátní úprava 

obchodního zastoupení zpravidla stejná pro všechny obchodní zástupce, coţ má za následek 

rozšíření aplikace úpravy Směrnice i na obchodní zástupce, na které se Směrnice primárně 

nevztahuje. 

                                                 
40 

Srov. Commission Staff Working Document. Evaluation of the Council Directive on the Coordination of the Laws 

of the Member States Relating to Self-Employed Commercial Agents (Directive 86/653/EEC) / REFIT 

EVALUATION, 16.7.2015, SWD(2015) 146 final, p. 6. Dostupné z: https://ec.europa.eu/transparency/documents-

register/detail?ref=SWD(2015)146&lang=en; Communication from the Commission to the Council 

and the European Parliament in European Contract Law, 11.07.2001, COM(2001) 398 final, p. 28. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0398&from=EN. 
41 

Například ve Francii se za obchodního zástupce nepovaţují osoby, které nejsou oprávnění vyjednávat 

se zákazníky cenu zboţí, jelikoţ tato cena je pevně stanovena zastoupeným. Pod  směrnicový pojem obchodního 

zástupce ale tyto osoby patří, a je tedy třeba Směrnici aplikovat i na tyto osoby. K tomu viz rozsudek SDEU ze dne 

4. června 2020 ve věci C-828/18 (Trendsetteuse SARL proti DCA SARL). Dostupné z: https://eur-lex.europa. 

eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0828&from=EN. 
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Směrnice ve svém čl. 1 odst. 2 definuje obchodního zástupce pro účely Směrnice jako 

osobu, „která je jako nezávislý zprostředkovatel trvale pověřena sjednávat prodej a nákup zboží 

pro jinou osobu (dále jen „zmocnitel") nebo sjednávat a uzavírat tyto obchody jménem a na účet 

zmocnitele.― Z této definice vyplývá, ţe se Směrnice primárně neaplikuje na osoby 

zprostředkující prodej a nákup sluţeb, které jsou nicméně dle vnitrostátního práva členských 

států zpravidla za obchodní zástupce povaţovány. Jak výše uvedeno, za účelem jednotnosti 

vnitrostátního práva jednotlivých členských států se zpravidla úprava Směrnice aplikuje téţ 

na obchodní zástupce zprostředkující prodej a nákup sluţeb. Tato rozšířená aplikace Směrnice 

nicméně nevyplývá ze Směrnice samotné, ale z vnitrostátní úpravy obchodního zastoupení 

členských států. Jednotnou úpravu pro obchodní zástupce se zboţím i sluţbami zvolila téţ Česká 

republika. Rozšířila tak pouţitelnost Směrnice i na obchodní zástupce se sluţbami, na které 

by se Směrnice jinak neaplikovala. SDEU přitom dovodil svou pravomoc rozhodovat 

o předběţné otázce téţ v případech, kdy je předmětem předběţné otázky obchodní zastoupení 

spočívající ve zprostředkování sluţeb (tedy obchodní zastoupení, které nespadá pod rozsah 

Směrnice), pokud zákonodárce daného členského státu zakotvil ve vnitrostátním právu stejná 

pravidla pro všechny obchodní zástupce a rozšířil tedy aplikaci Směrnice téţ na obchodní 

zástupce zprostředkující sluţby.42  

SDEU se k pojmu obchodního zástupce vyjádřil nejdříve ve svém rozhodnutí ve věci 

Mavrona ze dne 10. února 2004, kde zdůraznil, ţe obchodní zástupce musí jednat jménem 

a na účet zastoupeného. Směrnice se tedy neaplikuje, a to ani analogicky, na osoby jednající 

vlastním jménem na účet zastoupeného.43 Dle tohoto rozhodnutí SDEU se tedy Směrnice 

neaplikuje na komisionáře. Podrobněji se SDEU k směrnicovému pojmu obchodního zástupce 

vyjádřil v rozsudku ze dne 4. června 2020,44 kde zdůraznil tři klíčové charakteristiky obchodního 

zástupce. Obchodní zástupce musí být nezávislý, pověření obchodního zástupce musí být 

                                                 
42 

Srov. rozsudek SDEU ze dne 17. října 2013 ve věci C-184/12 (Unamar), odst. 30. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0184&from=EN; rozsudek SDEU ze dne 

16. března 2006 ve věci C-3/04 (Poseidon Chartering BV proti Marianne Zeeschip VOF a další), odst. 17. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0003&from=EN; rozsudek SDEU 

ze dne 28. října 2010 ve věci C-203/09 (Volvo Car Germany GmbH proti Autohof Weidensdorf GmbH), 

odst. 26. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0203&from=CS. 
43 

Usnesení SDEU ze dne 10. února 2004 ve věci C‑85/03 (Mavrona & Sia OE proti Delta Etaireia Symmetochon 

AE). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CO0085&from=CS. 
44 

Rozsudek SDEU ze dne 4. června 2020 ve věci C-828/18 (Trendsetteuse SARL proti DCA SARL). Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0828&from=EN. 
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trvalého charakteru (tedy ne ad hoc) a konečně obchodní zástupce musí být schopný „sjednávat“ 

(anglicky „negotiate“) nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem a na účet zastoupeného.45  

Definice obchodního zástupce ve Směrnici obsahuje nejasné pojmy jako „trvale“, 

„nezávislý“, či „sjednávat“, které nejsou Směrnicí definovány a které je třeba vykládat 

v členských státech EU jednotně. Jedná se o autonomní pojmy unijního práva nezávislé 

na vnitrostátním chápání těchto pojmů.46 Význam a dosah těchto pojmů se dle ustálené 

judikatury SDEU určuje v souladu s jejich obvyklým smyslem v běţném jazyce s přihlédnutím 

ke kontextu, ve kterém jsou pouţity, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíţ jsou součástí.47 

2.2.2.1. K pojmu „nezávislost“ 

Z judikatury SDEU vyplývají kontury evropského konceptu nezávislosti jako protikladu 

k závislé práci a definici zaměstnance, a to především za účelem rozlišení mezi dvěma 

svobodami – volným pohybem pracovních sil a svobodou usazování.48  

Problém definice nezávislosti má zcela praktické dopady. Jak poukazuje Menges, spadá 

za určitých okolností osoba, která je dle německého práva povaţována za obchodního zástupce, 

dle francouzského práva pod pracovněprávní ochranu, která je sice obecně vyšší neţ ochrana 

obchodního zástupce, nicméně nepřiznává zástupci právo na zvláštní odměnu.49 

                                                 
45 

Rozsudek SDEU ze dne 4. června 2020 ve věci C-828/18 (Trendsetteuse SARL proti DCA SARL), 

odst. 22. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0828&from=EN; 

srov. téţ dřívější rozsudek SDEU ze dne 21. listopadu 2018 ve věci C-452/17 (Zako SPRL proti Sanidel SA), 

odst. 23. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=040712DB8114CF 

12BB92C3D08DC01D7E?text=&docid=207950&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&

cid=3556039. 
46 

Rozsudek SDEU ze dne 4. června 2020 ve věci C-828/18 (Trendsetteuse SARL proti DCA SARL), 

odst. 25. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0828&from=EN; 

rozsudek SDEU ze dne 19. prosince 2019 ve věci C-523/18 (Engie Cartagena SL proti Ministerio para la Transición 

Ecológica), odst. 34. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0523 

&from=EN. 
47 

Srov. rozsudek SDEU ze dne 29. července 2019 ve věci C-516/17 (Spiegel Online), odst. 77. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0516&from=EN a rozsudek SDEU 

ze dne 4. června 2020 ve věci C-828/18 (Trendsetteuse SARL proti DCA SARL), odst. 26. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0828&from=EN.  
48 

Rozsudek SDEU ze dne 3. července 1986 ve věci 66/85 (Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg). 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61985CJ0066&from=CS;  

rozsudek SDEU ze dne 11. listopadu 2010 ve věci C-232/09 (Dita Danosa proti LKB Līzings SIA). Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0232&from=EN;  

rozsudek SDEU ze dne 26. února 1992 ve věci C-357/89 (V. J. M. Raulin proti Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61989CJ0357 

&from=EN. 
49 

MENGES, Julia. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im Spannungsverhältnis zwischen 

Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 88-89. ISBN 978-3-8487-1677-7. 
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2.2.2.2. K pojmu „trvalé pověření“ 

Ukazatelem existence „trvalého pověření“ obchodního zástupce zastoupeným, resp. 

dlouhodobého vztahu mezi obchodním zástupcem a zastoupeným, není nutně délka trvání 

smlouvy o obchodním zastoupení.50 Rozhodující není ani počet zákazníků, vůči nímţ 

se pověření obchodního zástupce vztahuje. Naopak trvalý vztah zastoupeného a obchodního 

zástupce můţe vzniknout i při pověření zástupce vůči jednomu zákazníkovi.51 

Ukazatelem existence dlouhodobého vztahu mezi obchodním zástupcem a zastoupeným 

je zpravila počet transakcí, jejichţ uzavřením je obchodní zástupce pověřen.52 Větší počet 

obchodů ale není jediným ukazatelem trvalého pověření a rozhodně nejde o nutný předpoklad 

existence trvalého pověření. Definice obchodního zástupce v návrhu směrnice ze dne 

17. prosince 197653 výslovně vyţadovala, aby byl obchodní zástupce pověřen ke sjednávání 

neomezeného počtu smluv a vylučovala z aplikace směrnice obchodní zástupce pověřené 

k uzavření konkrétního obchodu či většího počtu konkrétních obchodů. Tato úprava nebyla 

převzata do konečné verze Směrnice, coţ svědčí o tom, ţe definice obchodního zástupce není 

limitována počtem obchodů, k jejichţ uzavření je obchodní zástupce pověřen. Výjimečně můţe 

být poţadavek trvalosti pověření splněn i uzavřením jediného obchodu, pokud jsou přítomny jiné 

faktory indikující trvalost pověření obchodního zástupce. SDEU konkrétně judikoval, ţe postačí 

pověření k uzavření jediného obchodu, pokud je obchodní zástupce pověřen téţ k sjednávání 

četných smluv prodluţujících tento obchod.54 Dalším indikátorem trvalosti pověření je například 

povinnost obchodního zástupce chránit zájmy zastoupeného.55 

2.2.2.3. K pojmu „sjednávat“ 

Pojem „sjednávat― (anglicky „negotiate“) je dle SDEU třeba vykládat široce tak, 

ţe vyţaduje pouze o něco větší úsilí neţ pouhé přesvědčování k nákupu. Nestačí tedy pouhé 

poskytnutí prostoru k samoobslouţení zákazníka, na druhou stranu není třeba sjednávat přesné 

                                                 
50 

BGH, Urt. vom 1.4.1992 – IV ZR 154/91, NJW 1992, 2818 (2819). 
51 

KINDL, Jiří. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2019. § 2483, odst. 16, s. 2652. ISBN 978-80-7400-747-7. 
52 

Tamtéţ. 
53 

Proposal for a Council Directive to coordinate the laws of the Member States relating to (self-employed) 

commercial agents /* COM/76/670final */ OJ C 13, 18.1.1977, p. 2–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL). Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51976PC0670&from=EN. 
54 

Rozsudek SDEU ze dne 16. března 2006 ve věci C-3/04 (Poseidon Chartering BV proti Marianne Zeeschip VOF 

a další). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0003&from=EN. 
55 

VERSIN, Gloria. Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB unter Einfluss der EG-Handelsvertreter-Richtlinie 

und aktueller EuGH-Rechtsprechung. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2015, s. 36-37. ISBN 978-3-631-

66640-1. 



24 

podmínky obchodu, které zpravidla vyjednává sám zastoupený.56 Jak dovodil SDEU, obchodní 

zástupce zejména nemusí mít moţnost vyjednávat se zákazníky cenu zboţí. Obchodní zástupce 

nicméně musí mít moţnost plnit své hlavní úkoly upravené Směrnicí, jimiţ jsou zejména zisk 

nových zákazníků a navýšení objemu obchodu se stávajícími zákazníky, jak vyplývá 

z čl. 4 odst. 3 ve spojení s čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice. Plnění těchto úkolů můţe obchodní 

zástupce zajistit prostřednictvím poskytování informací, poradenství a komunikace se zákazníky, 

které mohou napomáhat uzavírání obchodů.57 

2.2.2.4. Osoby vyloučené z aplikace Směrnice 

Čl. 1 odst. 3 Směrnice obsahuje negativní vymezení pojmu obchodního zástupce. 

Za obchodního zástupce není povaţována zejména „osoba, která je oprávněna jako orgán 

zavazovat společnost nebo sdruţení; společník, který je právně zmocněn zavazovat ostatní 

společníky; nucený správce, likvidátor nebo správce konkursní podstaty.― 

Od vymezení směrnicového pojmu obchodního zástupce je třeba odlišit osobní působnost 

Směrnice, kdy Směrnice vylučuje určité obchodní zástupce (tedy osoby spadající pod definici 

obchodního zástupce) ze své úpravy, a primárně jim tedy nesvědčí právo na zvláštní odměnu.58 

Jedná se dle čl. 2 Směrnice zejména o obchodní zástupce, kteří vykonávají svou činnost 

bezplatně, a o obchodní zástupce působící na obchodních burzách nebo komoditních burzách. 

Členské státy si dále mohou zvolit, ţe se Směrnice nebude vztahovat na obchodní zástupce, kteří 

vykonávají svou činnost jako vedlejší. Česká republika si tuto variantu nezvolila. 

Do rozsahu Směrnice sice spadají pouze obchodní zástupci, kteří vykonávají svou činnost 

za úplatu, úplata nicméně nemusí být poskytována formou provize. V případě, kdy obchodní 

zástupce nedostává provizi, se na obchodní zastoupení neaplikují články, které zakotvují pravidla 

týkající se provize, tedy čl. 7-12 Směrnice. 

2.2.3. Cíle Směrnice 

Teleologický výklad má v judikatuře SDEU významné postavení. Cíle Směrnice jsou 

tedy zásadní pro interpretaci úpravy obchodního zastoupení a hojně na ně odkazuje SDEU 
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KINDL, Jiří. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: 
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34. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0828&from=EN. 
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moţnost vnitrostátní právo zakotvuje. 
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ve své judikatuře ke zvláštní odměně. Preambule Směrnice harmonizující obchodní zastoupení 

zmiňuje především následující dva cíle.59 

2.2.3.1. Sjednocení podmínek soutěže obchodních zástupců a usnadnění výkonu činnosti 

obchodních zástupců sjednocením úpravy obchodního zastoupení 

Deformaci hospodářské soutěţe spatřovala Komise zřejmě v tom, ţe některé státy 

poskytovaly obchodním zástupcům vysokou úroveň ochrany (např. poskytovaly obchodním 

zástupcům zvláštní odměnu po skončení obchodního zastoupení), coţ mělo za následek mnohem 

vyšší náklady zastoupených v těchto zemích, a tedy jejich znevýhodnění oproti zastoupeným 

sídlících v zemích s niţším stupněm ochrany obchodních zástupců. Harmonizace úpravy 

obchodního zastoupení měla tedy nejen usnadnit přeshraniční činnost obchodních zástupců, 

ale téţ odstranit deformaci soutěţe. 

Zda rozdíly v právu obchodního zastoupení skutečně vedly k deformaci soutěţe nebylo 

tvůrci Směrnice nikdy zkoumáno. Danou problematikou se zabýval Fock60 a tuto tezi 

jednoznačně vyloučil. Dle něj různá úprava obchodního zastoupení v členských státech 

nezpůsobuje deformaci soutěţe, a to ani různá úprava zvláštní odměny. Důvodem je především, 

ţe zastoupení z různých členských států působí na odlišných trzích, a nestojí tedy 

v konkurenčním postavení. K narušení soutěţe by podle Focka mohlo dojít pouze mezi 

zastoupenými, kteří jsou činní pouze v tuzemsku, a zastoupenými se sídlem v zahraničí, kteří 

prodávají své zboţí na stejném území prostřednictvím obchodních zástupců, přičemţ volbou 

svého liberálnějšího práva by umoţnili obejití přísnějšího vnitrostátního práva. Jelikoţ 

ale evropský normotvůrce neupravil ve Směrnici kolizní pravidla, chybí ve Směrnici 

nejdůleţitější ustanovení k zamezení narušení soutěţe. Cíl zamezit narušení soutěţe se proto zdá 

nedostatečně promyšlený a vzbuzuje dojem, ţe skutečný důraz byl od počátku zaměřen na druhý 

hlavní cíl Směrnice – na vytvoření určité úrovně ochrany obchodních zástupců.61  

O tom, ţe evropský zákonodárce nebral tento první cíl příliš váţně, svědčí i skutečnost, 

ţe umoţnil státům volbu mezi dvěma koncepty kompenzace obchodního zástupce po ukončení 

obchodního zastoupení – zvláštní odměnou a náhradou škody, coţ má samo o sobě za následek 

nerovné zatíţení zastoupených. Komise pak ve své Zprávě konstatuje, ţe moţnost volby mezi 
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Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 43-44. ISBN 978-3-8487-1677-7. 



26 

francouzským (náhrada škody) a německých systémem (zvláštní odměna) sice způsobuje různé 

náklady zastoupených, tyto však nevedou k narušení soutěţe.62  

2.2.3.2. Ochrana obchodního zástupce 

Zřejmě nejdůleţitějším, v judikatuře SDEU často citovaným cílem Směrnice, je ochrana 

obchodního zástupce.63 Tento cíl se projevuje zejména v SDEU judikovaném výkladu Směrnice 

ve prospěch zastoupeného.64 

2.3. Německo 

V této práci se krátce zastavím téţ nad vývojem německé úpravy, jelikoţ ve velké míře 

vycházím z německé judikatury k této úpravě. Důvodem je, ţe německá úprava § 89b HGB byla 

přímým předobrazem Směrnice, ze které vychází i současná česká právní úprava. Na německou 

judikaturu odkazuje téţ Zpráva Komise jako na praxi relevantní pro aplikaci Směrnice soudy 

dalších členských států. Na německou judikaturu z výše uvedených důvodů odkazuje téţ NS 

ČR.65  

Ačkoliv německá úprava byla východiskem úpravy evropské, přijetím Směrnice došlo 

k modifikaci této úpravy, aniţ by došlo ke změně jejího textu – bylo ji třeba vykládat v kontextu 

Směrnice a v souladu s jejími cíli. Samotný text ustanovení § 89b HGB se po přijetí Směrnice 

téţ vyvíjel a byl několikrát novelizován, mimo jiné z důvodu nesouladu tohoto ustanovení 

se Směrnicí. Současná německá vnitrostátní úprava je znění Směrnice velmi podobná, nicméně 

není zcela shodná, coţ u některých otázek vyvolává pochybnosti o eurokonformitě. Německou 

judikaturu a doktrínu tedy nemůţeme na Českou republiku a další členské státy EU aplikovat 

bez dalšího. Je třeba zkoumat, jakou judikaturou německých soudů se lze inspirovat a jaká 

je jiţ překonaná, a s opatrností přebírat judikaturu a doktrínu, u které vznikají pochybnosti 

o eurokonformitě. 
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V Německu bylo obchodní zastoupení upraveno jiţ od roku 1897 v HGB,66 

se zvláštní odměnou tento zákon ale nepočítal. V roce 1953 byl HGB novelizován,67 svoboda 

při vytváření smluvního vztahu obchodního zastoupení byla omezena ve prospěch ochrany 

obchodního zástupce. Touto novelou byla téţ poprvé zakotvena zvláštní odměna obchodního 

zástupce, a to v ustanovení § 89b HGB. 

V části zakotvující zvláštní odměnu se Německo inspirovalo švýcarskou úpravou, 

konkrétně čl. 418u zákona o agenturních smlouvách ze dne 4. února 194968 (odměna náleţela 

obchodnímu zástupci při ukončení smlouvy o obchodním zastoupení vţdy) a téţ rakouskou 

úpravou, konkrétně ustanovením § 25 zákona o obchodních zástupcích ze dne 24. června 192169 

(odměna náleţela obchodnímu zástupci pouze, pokud zastoupený vypověděl smlouvu 

o obchodním zastoupení v prvních třech letech trvání smlouvy). Od svých vzorů se ale německá 

úprava viditelně odchýlila. 

Úprava byla dále doplněna v roce 1976 novelou obchodního zákoníku.70 V této podobě 

byla německá úprava pouţita jako východisko pro úpravu zvláštní odměny ve Směrnici. 

Inspirace německou úpravou byla tak zásadní, ţe Německo dokonce v dané době nepovaţovalo 

za nutné Směrnici do svého vnitrostátního práva aţ na jednu výjimku71 nijak transponovat. Tento 

přístup se ukázal jako chybný. Znění ustanovení § 89b HGB neodpovídal zcela znění Směrnice, 

a jak později rozhodl SDEU, byl v některých bodech nekonformní se Směrnicí. 

Příkladem nekonformity německé úpravy se Směrnicí byla úprava § 89b HGB platná 

do novely německého obchodního zákoníku ze dne 31. července 2009,72 podle které byla ztráta 

provizí jednou z podmínek vzniku práva na zvláštní odměnu. Touto novelou byla německá 

úprava pozměněna v reakci na rozhodnutí SDEU ve věci Semen73 tak, aby obsahově odpovídala 

čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice. 
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Ani po novele HGB z roku 2009, kterou byla z § 89b HGB odstraněna ztráta provize jako 

podmínka vzniku práva na zvláštní odměnu, neodpovídá text § 89b HGB zcela textu Směrnice. 

V současnosti se vnitrostátní německá úprava § 89b HGB liší od čl. 17. odst. 2 Směrnice 

zejména v následujících bodech. Prvním rozdílem je úprava ustanovení § 89b odst. 1 odráţka 

1 HGB, které na rozdíl od čl. 17 odst. 2 písm. a), odráţka 1 Směrnice předpokládá vznik 

obchodního spojení (německy „Geschäftsverbindung“) mezi zastoupeným a novými zákazníky. 

Německé soudy tedy při určování vzniku práva na zvláštní odměnu a její výše zohledňují pouze 

ty zákazníky, kteří představují stálé (či alespoň potencionálně stálé) zákazníky (německy 

„Stammkundeneigenschaft“). Druhým rozdílem je, ţe dle § 89b odst. 1 věta 2 HGB musí být 

zvýšení obratu z obchodů se stávajícími zákazníky tak významné, aby odpovídalo zisku nového 

zákazníka, jinak není rozšíření obchodu se stávajícími zákazníky zahrnuto do posouzení práva 

na zvláštní odměnu a určení její výše. Čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice vyţaduje pouze podstatné 

zvýšení objemu obchodu se stávajícími zákazníky. 
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3. Účel úpravy zvláštní odměny 

Úprava zvláštní odměny vychází z předpokladu, ţe trvání obchodního zastoupení 

má velký ekonomický (často existenciální) význam pro obchodního zástupce, přičemţ 

zastoupený po vybudování pevného vztahu se zákazníkem nemá zájem dále platit obchodnímu 

zástupci provizi, a tedy setrvávat ve vztahu s obchodním zástupcem. Po ukončení vztahu 

obchodního zastoupení obchodní zástupce nedostává ţádnou provizi, ale zastoupený stále 

profituje z obchodů se zákazníky, které obchodní zástupce pro zastoupeného získal.74 
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4. Právní povaha zvláštní odměny 

Právní povaha zvláštní odměny je více jak nejasná. Nabízí se přitom široké spektrum 

existujících právních institutů (včetně jejich kombinací) a dalších konceptů, které zvláštní 

odměnu (vţdy pouze do určité míry) vystihují.75 

Zcela jasno o zařazení zvláštní odměny pod ten či onen právní institut neměl ani německý 

zákonodárce, z jehoţ úpravy zvláštní odměny vychází úprava ve Směrnici a v důsledku téţ 

úprava česká, a dosud nebyl jednoznačně vyjasněn ani německou judikaturou či odbornou 

literaturou. Německý zákonodárce v přípravných materiálech budoucí zákonné úpravy zvláštní 

odměny v § 89b HGB pouţívá různých právních pojmů jako odstupné („Abfindung―), právo 

na odškodnění („Entschädigungsanspruch―) či ekvitní právo („Billigkeitsanspruch―) a zvláštní 

odměnu nikam jasně nezařazuje.76 

Určení právní povahy zvláštní odměny umoţňuje vymezení vztahu mezi zvláštní 

odměnou a dalšími právními instituty (zejména náhradou škody) a poskytuje téţ argument 

do diskuze o analogické aplikaci úpravy zvláštní odměny na jiné vztahy (zejména vztah komise, 

distribuce a franšízy). 

Myslitelné jsou následující koncepty: 

4.1. Odškodnění 

Postoj, ţe zvláštní odměna představuje jakési odškodnění za provize, o které obchodní 

zástupce ukončením obchodního zastoupení přichází, byla dříve hojně zastávána v Německu.77 

V České republice byla v předešlé úpravě obchodního zákoníku zvláštní odměna 

označena právě jako „odškodnění―. Současný občanský zákoník pouţívá pojem odškodnění 

pouze v souvislosti se slibem odškodnění dle ustanovení §§ 2890 a násl. OZ. Odškodnění 

v tomto smyslu představuje institut odlišný od náhrady škody. Nejedná se o právo z porušení 
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povinnosti, ale z titulu jednostranného právního jednání – slibu odškodnění 

(tzv. mimoodpovědnostní náhrada škody).78 

NS ve smyslu tohoto konceptu uvedl, ţe odškodnění představuje primárně kompenzační, 

vyrovnávací mechanismus, který má v zásadě obchodního zástupce uvést do pozice, v jaké 

by byl, kdyby zastoupení trvalo.79 

I pokud bychom odškodnění vnímali jako specifický právní institut, který představuje 

povinnost nahradit škodu vzniklou v důsledku právního jednání, nejednalo by se o právní institut 

vystihující povahu zvláštní odměny zcela výstiţně. Významným prvkem výpočtu výše zvláštní 

odměny je sice bezesporu výše provizí, které obchodní zástupce v důsledku ukončení 

obchodního zastoupení ztrácí, ztracené provize nicméně nejsou jedinou významnou veličinou 

pro výpočet zvláštní odměny a rozhodně nejsou podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu. 

Zvláštní odměnu lze přiznat i tehdy, pokud obchodní zástupce ţádnou provizi neztrácí. Ztracené 

provize jsou pouze významným ukazatelem přetrvávajících výhod zastoupeného, které jsou 

na rozdíl od ztráty provize podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu. Přetrvávající výhody 

na straně zastoupeného neodráţí nezbytně škodu (ušlý zisk) na straně obchodního zástupce, 

proto je tento koncept nevhodný. 

V literatuře se odškodnění zpravidla pouţívá jako synonymum k náhradě škody. 

Tak chápe odškodnění téţ zákonodárce, kdyţ v důvodové zprávě k OZ odůvodňuje změnu 

označení z odškodnění na zvláštní odměnu tak, ţe „věcně nejde o odškodnění (tj. o náhradu 

škody), ale o zvláštní odměnu za získané zákazníky nebo za rozvinutí obchodu s dosavadními 

zákazníky.―80  

4.2. Náhrada škody  

Přístup, podle kterého je zvláštní odměna pojímána jako náhrada škody, je třeba 

odmítnout. Zastoupený nejedná protiprávně, a chybí tedy jedna ze základních podmínek vzniku 

práva na náhradu škody. Směrnice navíc umoţňuje státům vybrat si mezi dvěma koncepty 

kompenzace při ukončení obchodního zastoupení – zvláštní odměnou a náhradou škody 

(viz Různé koncepty kompenzace při ukončení obchodního zastoupení). Český zákonodárce 

zvolil koncept zvláštní odměny (dle české verze Směrnice „odškodnění―) a odmítl koncept 
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náhrady škody inspirovaný francouzským systémem.81 Je tedy zřejmé, ţe se jedná o koncept 

odlišný od náhrady škody. To potvrdil téţ zákonodárce v důvodové zprávě k OZ v souvislosti 

s odůvodněním změny označení „odškodnění― na zvláštní odměnu (viz výše ke konceptu 

„Odškodnění―). Náhrada škody je přitom nezávislá na zvláštní odměně a obchodní zástupce 

ji můţe poţadovat vedle zvláštní odměny.82  

4.3. Protiplnění ze smlouvy – čistá teorie odměny 

Teorie odměny vychází z úvahy, ţe zvláštní odměna představuje protiplnění za plnění 

obchodního zástupce, které není plně odměněno provizí či jinou odměnou za trvání obchodního 

zastoupení. Tímto plněním obchodního zástupce je především vybudování zákaznické základny, 

otevření trhu či zvýšení tzv. goodwill zastoupeného, 83 z nějţ můţe zastoupený po ukončení 

obchodního zastoupení nadále profitovat. 

V tomto smyslu uvádí generální advokát SDEU Maduro, ţe zvláštní odměna 

má z pohledu obchodního zástupce povahu odměny za jeho úsilí v rozsahu, v němţ zastoupený 

získává hospodářské výhody spočívající v přivedení zákazníků nebo zvýšení objemu obchodu 

se zákazníky obchodním zástupcem.84  

NS v tomto smyslu uvádí, ţe „smyslem odškodnění je peněžité vyrovnání výhody vzniklé 

na straně zastoupeného, přetrvávající i po ukončení smluvního vztahu a pramenící z dosavadní 

aktivní činnosti obchodního zástupce―. 85 

Zvláštní odměna tedy skutečně představuje určité protiplnění/odměnu za přetrvávající 

výhody zastoupeného vyplývající z činnosti obchodního zástupce. Obchodní zástupce 

je odměněn nejen za uzavřené obchody za trvání obchodního zastoupení ve formě provize či jiné 
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odměny, ale i za objednávky, které proběhnou po ukončení obchodního zastoupení a které 

vyplývají ze zástupcem vytvořených obchodních spojení – jde jinými slovy o kapitalizaci 

ztracených provizí a jiných odměn obchodního zástupce. 

Proti tomuto konceptu lze namítnout, ţe obchodní zástupce plní své smluvní povinnosti 

za provizi, která představuje úplné protiplnění za jím vykonávanou činnost. Obchodní zástupce 

nemusí plnit nic navíc, aby zvláštní odměnu získal. Zvláštní odměna jde tedy nad rozsah 

protiplnění zastoupeného vůči obchodnímu zástupci. 

Vznik práva na zvláštní odměnu a výše odměny jsou navíc odvislé od korektivu ekvity. 

Není-li to dle okolností případu spravedlivé, nemusí být zvláštní odměna přiznána, ačkoliv 

přetrvávající výhody zastoupenému vznikly. Na základě korektivu ekvity a maximálního limitu 

můţe být zvláštní odměna přiznána ve vyšší či niţší hodnotě, neţ odpovídá kapitalizovaným 

výhodám zastoupeného. Proti tomuto konceptu mluví i vyloučení vzniku práva na zvláštní 

odměnu dle § 2517 OZ, kdy obchodní zástupce v určitých případech právo na zvláštní odměnu 

nemá, bez ohledu na to, zda zastoupenému z jeho činnosti vznikly, či nevznikly přetrvávající 

podstatné výhody (výhody zastoupeného se vůbec nezkoumají).86 

4.4. Plnění z titulu bezdůvodného obohacení  

Podle generálního advokáta SDEU Madura představuje zvláštní odměna z hlediska 

zastoupeného plnění, které „umožňuje zabránit situaci bezdůvodného obohacení― (německy 

„ungerechtfertigte Bereicherung―, anglicky „unjust enrichment―). V případě neexistence 

povinnosti placení zvláštní odměny by zastoupený mohl mít bez jakéhokoli protiplnění prospěch 

z přidaných hodnot, ke kterým obchodní zástupce svou činností určitým způsobem přispěl.87 

Proti konceptu zvláštní odměny jako bezdůvodného obohacení hovoří zejména, 

ţe zastoupený se neobohatí bez právního důvodu, ale obohacení vzniká plněním obchodního 

zástupce ze smlouvy. Proti mluví téţ úprava korektivu ekvity. Vznik práva na zvláštní odměnu 

a výše zvláštní odměny totiţ nezávisí pouze na hodnotě obohacení zastoupeného, ale téţ na tom, 

zda je placení odměny vzhledem k okolnostem případu spravedlivé. Proti tomuto konceptu mluví 

i vyloučení vzniku práva na zvláštní odměnu dle § 2517 OZ, kdy obchodní zástupce v určitých 
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případech právo na zvláštní odměnu nemá, bez ohledu na to, zda zastoupenému z jeho činnosti 

vznikly, či nevznikly přetrvávající podstatné výhody představující obohacení (výhody 

zastoupeného se vůbec nezkoumají).88 

4.5. Modifikované plnění ze smlouvy – modifikovaná teorie odměny 

Tento přístup bere za svou výše uvedenou teorii odměny a zapracovává kritiku této 

teorie. Podle modifikované teorie odměny nepředstavuje zvláštní odměna čistě nárok 

na protiplnění, jelikoţ její vznik a výpočet závisí na korektivu ekvity. Penners v tomto smyslu 

uzavírá, ţe smyslem a účelem zvláštní odměny je protiplnění za přetrvávající podstatnou výhodu 

zastoupeného určené na základě korektivu spravedlnosti.89 Zřejmě i český zákonodárce měl tento 

koncept na mysli, kdyţ částku placenou obchodnímu zástupci nazval zvláštní odměnou. 

Dle důvodové zprávy k OZ se jedná o „zvláštní odměnu za získané zákazníky nebo za rozvinutí 

obchodu s dosavadními zákazníky.―90 Tento přístup dle mého názoru nejlépe vystihuje povahu 

zvláštní odměny. Zachovává totiţ důraz na povahu zvláštní odměny jako protiplnění, zohledňuje 

přitom i další cíle, které úprava sleduje. 

4.6. Odstupné 

Další koncept vnímá zvláštní odměnu jako ekvivalent zaopatření, které dostanou 

zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.91 Ačkoliv lze zvláštní odměně určitý zaopatřovací 

charakter přiznat, nejde o primární účel zvláštní odměny.92 

4.7. Institut sociální ochrany – sociální teorie / teorie spravedlnosti 

Toto pojetí zvláštní odměny bere v potaz, ţe jedním z hlavních účelů právní úpravy 

zvláštní odměny je ochrana obchodního zástupce, který se často nachází ve slabší pozici oproti 

zastoupenému. Cíl ochrany obchodního zástupce je uveden téţ v preambuli Směrnice a odkazuje 
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na něj SDEU ve svých rozhodnutích (viz kapitola Cíle Směrnice). Ochranný účel normy 

se projevuje při posuzování korektivu spravedlnosti, při němţ mají být vzaty v potaz všechny 

okolnosti případu, tedy v určité míře téţ ekonomická a sociální situace zástupce (viz kapitola 

Okolnosti případu). Pro toto pojetí mluví kogentnost úpravy zvláštní odměny, která je zakotvena 

jednostranně ve prospěch obchodního zástupce a má za následek, ţe právo na zvláštní odměnu 

nelze předem vyloučit či sníţit její výši. Proti tomuto pojetí mluví téţ skutečnost, ţe ustanovení 

chrání i ty obchodní zástupce, které ve slabší pozici vůči zastoupenému nejsou. Určitou sociálně 

ochranou funkci nelze nicméně zvláštní odměně odepřít. 93 

4.8. Právo sui generis 

Poslední z přístupů naprosto rezignuje na snahu podřadit zvláštní odměnu pod existující 

právní institut. Právo na zvláštní odměnu dle tohoto konceptu je právo sui generis, které 

kombinuje prvky sociální ochrany, spravedlnosti a protiplnění. Jedná se svou povahou o velmi 

specifické právo, které nemá v OZ obdoby. 94 
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5. Rozsah aplikovatelnosti úpravy zvláštní odměny v přeshraničních vztazích 

Jelikoţ Směrnice nezakotvuje speciální kolizní pravidla, určuje se právo pouţitelné 

na vztah obchodního zastoupení dle nařízení Řím I95 (dále jen „Nařízení―). Čl. 3 odst. 1 Nařízení 

umoţňuje stranám zvolit si právo, kterým se jejich vztah bude řídit, mohlo by se tedy zdát, 

ţe se zastoupený lehce vyhne placení zvláštní odměny tím, ţe si do smlouvy o obchodním 

zastoupení prosadí volbu práva nečlenského státu EU, které zvláštní odměnu nezakotvuje. Není 

tomu tak. Čl. 3 odst. 4 Nařízení omezuje volbu práva nečlenského státu EU tak, ţe volbou práva 

třetího státu není dotčeno pouţití kogentních norem práva EU,96 pokud všechny okolnosti 

pro volbu práva leţí v členském státě / členských státech EU. Mezi tyto kogentní normy práva 

EU patří téţ úprava čl. 17 a 18 Směrnice regulující zvláštní odměnu. Čl. 3 odst. 4 Nařízení tedy 

neumoţňuje vyloučení aplikovatelnosti čl. 17 a 18 Směrnice volbou práva třetího státu, pokud 

vztahu chybí mimoevropský prvek. 

Směrnice je ovšem aplikovatelná pouze na některé obchodní zástupce (viz kapitola 

Směrnicový pojem obchodního zástupce). Volbu práva pro takové obchodní zastoupení, na které 

se Směrnice nevztahuje, omezuje čl. 3 odst. 3 Nařízení, podle nějţ není dotčeno pouţití 

kogentních ustanovení práva státu, ve kterém leţí všechny pro situaci významné prvky (toto 

ustanovení nechrání právo EU, ale právo jednotlivých států). 

Rozhodnutí ve věci Ingmar doplňuje úpravu Nařízení v tom smyslu, ţe směrnicovou 

úpravu zvláštní odměny (čl. 17 a 18 Směrnice), která obsahuje kogentní normy EU, je třeba 

aplikovat i přes volbu práva třetího státu stranami tehdy, pokud existuje silné spojení s některým 

státem EU. Není tedy třeba, aby všechny významné prvky leţely v EU, jak jinak vyplývá z textu 

Nařízení pro kogentní normy EU. Takové silné spojení existuje vţdy, pokud obchodní zástupce 

vykonává svou činnost na území EU.97 

V rozhodnutí ve věci Unamar se SDEU vyjádřil k ochraně vnitrostátního práva 

jednotlivých členských států EU ve vztahu k právním řádům jiných členských států. Dle tohoto 

rozhodnutí volbou práva (a to i práva členského státu EU, který správně implementoval Směrnici 

do svého vnitrostátního práva) nelze vyloučit ani případnou národní úpravu lex fori, která 

je přísnější neţ úprava směrnicová, pokud tato národní úprava má charakter nutně pouţitelných 
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čl. 17 a 18 Směrnice) nebo je k její kogentnosti třeba dojít výkladem. 
97 

Rozsudek SDEU ze dne 9. listopadu 2000 ve věci C-381/98 (Ingmar GB Ltd proti Eaton Leonard Technologies 

Inc.). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0381&from=CS. 
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(imperativních) norem ve smyslu ustanovení čl. 9 odst. 2 Nařízení (anglicky „overriding 

mandatory provisions―).98 

SDEU dosud neřešil situaci, kdy by si strany kromě volby práva třetího státu, který 

zvláštní odměnu neupravuje, zvolily téţ soud (popř. rozhodce) třetího státu, který zvláštní 

odměnu neupravuje. Tímto způsobem by šlo úpravu zvláštní odměny zřejmě obejít. Rozhodnutí 

třetího státu nelze zřejmě v České republice neuznat jen proto, ţe obchodnímu zástupci 

nepřiznává zvláštní odměnu. Odmítnutí uznání rozhodnutí třetích států je v České republice 

v zásadě limitováno na situace, kdy se rozhodnutí příčí veřejnému pořádku (tzv. ordre public).99 

Nepřiznání zvláštní odměny obchodnímu zástupci přitom situaci příčící se veřejnému pořádku 

zřejmě představovat nebude. Německý Spolkový soud (BGH) tuto situaci jiţ řešil tak, ţe dohodu 

o volbě sudiště z důvodu obcházení mezinárodně kogentní normy neuznal.100 Toto rozhodnutí 

BGH je problematické a obdobná vnitrostátní rozhodnutí mohou být ve třetích státech 

nevykonatelná. 

                                                 
98 

Srov. rozsudek SDEU ze dne 17. října 2013 ve věci C-184/12 (Unamar), odst. 30. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0184&from=EN. 
99 

Srov. ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) a § 121 písm. d) zákona č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu 

soukromém. 
100 

BGH, Beschluss vom 5.9.2012, BeckRS 2012, 20587. 



39 

6. Kogentnost / dispozitivnost úpravy zvláštní odměny 

Dle ustanovení § 2519 odst. 2 OZ se mimo jiné nepřihlíţí k ujednáním v neprospěch 

obchodního zástupce odchylujícím se od ustanovení § 2514 (vznik práva na zvláštní 

odměnu), § 2515 (maximální výše zvláštní odměny), § 2516 (prekluze práva na zvláštní 

odměnu) a § 2517 OZ (výjimky ze vzniku práva na zvláštní odměnu). Toto ustanovení 

představuje transpozici čl. 19 Směrnice. 

Směrnice nicméně na rozdíl od OZ výslovně umoţňuje ujednání v neprospěch 

obchodního zástupce po zániku smlouvy o obchodním zastoupení.101 V tomto ohledu se česká 

vnitrostátní úprava s přijetím nového OZ změnila. Původní úprava obchodního zákoníku 

ustanovení § 669 odst. 6 stanovovala obdobně jako Směrnice, ţe se strany „nemohou před 

uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy dohodnout odchylně od předchozích odstavců 

v neprospěch obchodního zástupce.― Důvodová zpráva k OZ tuto změnu zcela ignoruje, kdyţ 

uvádí, ţe kromě změny označení zvláštní odměny (původně odškodnění) zůstává původní úprava 

zachována. 

Nezakotvení výslovné moţnosti uzavřít dohodu odchylující se od ustanovení §§ 2014-

2017 OZ v neprospěch obchodního zástupce po skončení obchodního zastoupení zřejmě nebude 

mít za následek nemoţnost uzavření takové dohody. Moţné bude zřejmě např. prominutí dluhu 

či narovnání po skončení obchodního zastoupení. Kogentní ustanovení §§ 2014-2017 OZ 

upravují, za jakých podmínek a v jaké výši právo na zvláštní odměnu vznikne, a jeho prekluzi. 

S výjimkou prekluze práva na zvláštní odměnu tedy neřeší, co nastane po vzniku práva 

na zvláštní odměnu, a ujednáním stran v této oblasti je tedy dán prostor. Takový výklad 

je v souladu s účelem normy, kterým je ochrana obchodního zástupce, který se při vyjednávání 

smlouvy o obchodním zastoupení a za trvání smlouvy (nikoliv po jejím ukončení) zpravidla 

nachází ve slabším postavení vůči zastoupenému. Lze tedy uzavřít, ţe následné dohody o výši 

zvláštní odměny neodporují zákonu, a to ani textu zákona ani jeho ochrannému účelu. 

Německé soudy v tomto smyslu dovodily, ţe zakázaná není dohoda omezující či dokonce 

vylučující zvláštní odměnu uzavřená ve stejný okamţik, ve který skončí vztah obchodního 

zastoupení, tedy například je-li ukončení zastoupení a vzdání se zvláštní odměny dohodnuté 

                                                 
101 

Čl. 19 Směrnice: „Strany se nemohou před zánikem smlouvy odchýlit od  článků 17 a 18 v neprospěch obchodního 

zástupce.― 
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v jedné smlouvě.102 Zdánlivá by ale byla tato dohoda, pokud by v ní dohodnuté ukončení vztahu 

mělo být účinné k pozdějšímu datu (tedy ne okamţitě).103  

Pouţití výrazu „nepřihlíží se― značí, ţe se v případě ujednání v neprospěch obchodního 

zástupce bude jednat o zdánlivé ujednání ve smyslu ustanovení § 554 OZ. Takové ujednání 

nevyvolává ţádné zamýšlené právní následky. Dle důvodové zprávy k OZ se v případě 

zdánlivého dílčího ujednání ve smlouvě hledí na smlouvu, jako by byla od počátku bez takového 

ujednání. Zdánlivost dílčího ujednání nemůţe způsobit neplatnost celého projevu vůle ve smyslu 

§ 576 OZ.104 Ke zdánlivosti jednání přihlíţí soudy z úřední moci bez nutnosti námitky 

obchodního zástupce. 

V mnoha případech není v době uzavření smlouvy jasné, zda bude konkrétní ujednání 

stran odchylující se od zákonné úpravy zvláštní odměny ve prospěch, či neprospěch obchodního 

zástupce. Toto posouzení je často moţné pouze v budoucnu, zpravidla k momentu ukončení 

obchodního zastoupení. SDEU k tomuto uvedl, ţe musí být při uzavření smlouvy jasné, 

ţe ujednání nebude za ţádných okolností v neprospěch obchodního zástupce, v opačném případě 

je takové ujednání neplatné (v pojetí OZ zdánlivé). Příznivost ujednání pro obchodního zástupce 

má být tedy posuzována k momentu uzavření ujednání (ex ante). 105 SDEU následoval stanovisko 

generálního advokáta M. P. Madura, podle nějţ čl. 19 Směrnice (transponovaný v ustanovení 

§ 2519 odst. 2 OZ a zakotvující jednostrannou kogentnost) „ukládá provést věcné srovnání 

režimu stanoveného právními předpisy a smluvního režimu, při kterém jsou vzaty v úvahu jejich 

obsah a jejich příslušné cíle; a nikoliv jen srovnání konkrétních účinků odškodnění těchto 

režimů, které závisejí především na určitém okamžiku a okolnostech trhu, které existovaly 

v okamžiku zániku smlouvy.―106 Srovnání provedené v okamţiku zániku obchodního zastoupení 

(a posteriori) by vedlo k nejistotě ohledně zdánlivosti ujednání aţ do okamţiku zániku smlouvy, 

coţ je dle Madurova názoru nepřípustné.107 Srovnání smluvního a zákonného reţimu a posteriori 

zaloţené na zohlednění konkrétních okolností významných  vznik a výši zvláštní odměny můţe 

být dle Madura zastáváno jen tehdy, „pokud je hospodářská ochrana obchodního zástupce 

jediným a výlučným zájmem“, který Směrnice sleduje. Ochrana obchodního zástupce 

                                                 
102 

BGH, Urt. vom 05.12.1968 - VII ZR 102/0. 
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BGH, Urt. vom 10.07.1996 - VIII ZR 261/95. 
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Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Rozsudek SDEU ze dne 23. března 2006 ve věci C-465/04 (Honyvem Informazioni Commerciali Srl proti 

Marielle De Zotti), odst. 25-27. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX: 

62004CJ0465&from=CS. 
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Stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura přednesené dne 25. října 2005 k věci C-

465/04 (Honyvem), odst. 29. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX: 

62004CC0465&from=CS. 
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Tamtéţ, odst. 30. 
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ale výlučným zájmem Směrnice dle Madura není. Ochrana obchodního zástupce není cílem, 

který by musel být při výkladu Směrnice zajištěn za kaţdou cenu a který by „zcela vylučoval 

zohlednění zájmu na ochraně právní jistoty a jasnosti v obchodu.―108 

Maduro jako příklad dovolené dohody zmiňuje případ, kdy dohoda zajišťuje obchodnímu 

zástupci minimální pevnou částku zvláštní odměny a zároveň umoţňuje zástupci ţádat odměnu 

ve výši dle Směrnice.109 Platná bude téţ dohoda, která zaručuje obchodnímu zástupci zvláštní 

odměnu v maximální výši dle ustanovení § 2515 OZ. 

Německé soudy přitom došly k zajímavému závěru, ţe i přes neplatnost 

(v ČR zdánlivost) dohody z důvodu porušení zákazu ujednání v neprospěch obchodního 

zástupce, se obchodní zástupce (nikoliv však zastoupený) této dohody můţe dovolat. Německé 

soudy dovodily tzv. jednosměrnou neplatnost (německy „halbseitige Nichtigkeit―). Úplná 

neplatnost by dle německých soudů odporovala ochrannému účelu ustanovení § 89b odst. 4 

HGB (obdoba § 2519 OZ).110  

V českém právním řádu najdeme obdobu této jednostranné neplatnosti v ustanovení 

§ 586 OZ, dle kterého „je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité 

osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba―. Ustanovení § 586 OZ se nicméně týká 

(relativně) neplatných jednání, nikoliv jednání zdánlivých, a nelze ji na § 2519 aplikovat. Úpravu 

kvazi jednostranné zdánlivosti najdeme v ustanovení § 1815 OZ pro nepřiměřená ujednání 

ve smlouvách se spotřebiteli, který stanovuje, ţe k „nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, 

ledaže se jej spotřebitel dovolá“. Odůvodnění jednostranné neplatnosti v komentáři k tomuto 

ustanovení by šlo dobře pouţít téţ pro odůvodnění jednostranné neplatnosti v případě odchýlení 

se od kogentních ustanovení úpravy o obchodním zastoupení – tedy ţe veřejný zájem 

na prosazení § 2019 OZ chránící obchodního zástupce musí být konfrontován se zájmem 

samotného zástupce. Jestliţe má přitom obchodní zástupce zájem na aplikaci zakázaného 

ujednání, není zde dostatečný veřejný zájem, proč mu v tom bránit.111 Přestoţe by tedy tato 

úprava dávala i v případě obchodního zástupce smysl, zákonodárce se pro ni nerozhodl. 
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Tamtéţ, odst. 31. 
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Tamtéţ, odst. 38. Srov téţ BGH, WM 1991, 196 (198). 
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BGH, Urt. vom 11.10.1990, NJW-RR 1991, 156. 
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Srov. HULMÁK, M, In: HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§§  1721–

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 1815, pozn. 12, s. 473–491. ISBN 978-80-7400-
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7. Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu 

Čl. 17 odst. 2 Směrnice a jemu odpovídající ustanovení § 2514 OZ výslovně zakotvují 

dvě podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu. První podmínkou je existence přetrvávajících 

podstatných výhod zastoupeného vyplývajících ze zástupcem získaných nových zákazníků nebo 

z podstatného rozvinutí (slovy Směrnice „zvýšení objemu―) obchodu se stávajícími zákazníky. 

První podmínka v sobě zahrnuje dvě dílčí podmínky, které musí být splněny kumulativně – 

obchodní zástupce musí za a) získat nové zákazníky či podstatně rozvinout obchod se stávajícími 

zákazníky a za b) zastoupený musí mít z těchto obchodů přetrvávající podstatné výhody.112 

Druhou podmínkou je spravedlnost placení zvláštní odměny s ohledem na okolnosti případu 

(tzv. korektiv ekvity). 

Ačkoliv úprava zvláštní odměny ve Směrnici vychází z německé úpravy ustanovení 

§ 89b HGB ve znění novely z roku 1976,113 zahrnovala tehdejší německá úprava kromě výše 

zmíněných podmínek ještě podmínku třetí – ztrátu provizí obchodního zástupce v důsledku 

ukončení zastoupení. Ztráta provizí byla ukazatelem výhod zastoupeného. Německo 

nepovaţovalo za potřebné Směrnici v této části do svého vnitrostátního právního řádu 

transponovat a německé soudy interpretovaly Směrnici ve smyslu existence podmínky ztráty 

provizí.114 Tato interpretace byla SDEU v rozhodnutí ve věci Semen115 označena za nesouladnou 

se Směrnicí. Podle SDEU není ztráta provizí podmínkou vzniku nároku na zvláštní odměnu, 

ale jen aspekt, který má být brán v potaz v rámci korektivu ekvity. 

Ztrátu provizí tedy nelze povaţovat za jednu z podmínek vzniku práva obchodního 

zástupce na zvláštní odměnu. Právo na zvláštní odměnu můţe vzniknout i v případě, ţe obchodní 

zástupce ţádné provize neztrácí. Přesto hraje aspekt ztráty provizí významnou roli, jelikoţ často 

reprezentuje výhody zastoupeného, které jsou podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu 

(k tomu viz kapitoly Přetrvávající podstatné výhody a Ztracené provize). 

Logickou podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu jako kompenzace při ukončení 

obchodního zastoupení je pak téţ samotná existence obchodního zastoupení a jeho ukončení.116 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2011, sp.zn. 32 Cdo 3359/2011. 
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Gesetz über die Kaufmannseigenschaft von Land- und Forstwirten und den Ausgleichsanspruch des 

Handelsvertreters. Bundesgesetzblatt Jahrgang 1976 Teil I Nr. 54, ausgegeben am 18.05.1976, Seite 1197 (BGB1, 
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Tato podmínka vyplývá téţ ze znění ustanovení § 2514 odst. 1 OZ: „Zanikne-li obchodní zastoupení, 

má obchodní zástupce právo na zvláštní odměnu, pokud […]“ a z čl. 17 odst. 1 Směrnice: „Členské státy přijmou 
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Úprava zvláštní odměny ve Směrnici i v OZ zakotvuje pouze podmínky vzniku práva 

na zvláštní odměnu, nezakotvuje ale způsob výpočtu výše zvláštní odměny. Jak judikoval NS 

ČR, jsou skutečnosti rozhodné pro vznik práva na zvláštní odměnu zároveň významné pro určení 

její výše.117 V této kapitole podrobně rozebírám jednotlivé podmínky vzniku práva na zvláštní 

odměnu téţ z hlediska jejich relevance pro výpočet zvláštní odměny. Tato kapitola je zaměřena 

na teoretická východiska, následující kapitola Výše zvláštní odměny obsahuje zejména 

zjednodušená schémata výpočtu zvláštní odměny vyplývající z této teorie. 

7.1. Existence obchodního zastoupení 

Definicí obchodního zastoupení a jeho znakům se budu v této práci zabývat okrajově. 

Zaměřím se pouze na některé aspekty relevantní pro určení osoby oprávněné k zvláštní odměně, 

zejména na rozdíly v definici obchodního zástupce v českém právu a ve Směrnici, na ohraničení 

obchodního zastoupení od vztahů obdobných a v této souvislosti na moţné analogické pouţití 

úpravy zvláštní odměny na některé smlouvy nepojmenované a na komisi. 

Obchodní zastoupení je závazkovým smluvním vztahem příkazního typu, upraveným 

v části čtvrté, hlavě II, dílu 5. OZ spolu s příkazem, zprostředkováním, komisí a zasílatelstvím. 

Obchodní zastoupení vymezuje ustanovení § 2483 OZ jako smluvní vztah, v jehoţ rámci 

se „[…] obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet 

pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo 

k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit 

obchodnímu zástupci provizi.―  

Z výše uvedené definice vyplývají následující charakteristické znaky smluvního vztahu 

zakládajícího obchodní zastoupení. Jsou jimi subjekty vztahu (obchodní zástupce a zastoupený), 

předmět vztahu (úkony směřující k obchodu ve smlouvě určeného typu) a obsah závazku 

(zejména dlouhodobé vyvíjení činnosti k uzavíraní obchodů zastoupeným či sjednávání obchodů 

jménem zastoupeného a na jeho účet a placení provize).118 

                                                                                                                                                             
opatření nezbytná, aby obchodní zástupce po zániku smlouvy získal odškodnění podle odstavce 2  nebo náhradu 

škody podle odstavce 3.“ 
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7.1.1. Obchodní zástupce / Oprávněná osoba 

Subjekty vztahu obchodního zastoupení jsou zastoupený a obchodní zástupce. Obchodní 

zástupce je fyzická či právnická osoba, která je vţdy nezávislým podnikatelem.119 V praxi tvoří 

většinu obchodních zástupců fyzické osoby nebo menší společnosti, ale není vyloučeno, aby jimi 

byly i významné společnosti mající silnou pozici na trhu. V českém prostředí jsou 

to např. pojišťovací makléři či zprostředkovatelé.120 

Kromě obchodního zástupce mají na zvláštní odměnu na místo obchodního zástupce 

právo osoby od obchodního zástupce odvozené jako jeho dědicové či právní nástupci. 

Obchodním zástupcem právnické osoby nemůţe být ovšem osoba, která můţe zavazovat 

zastoupeného nebo osobu, s níţ má být obchod uzavřen (zákazníka), jako člen jejího orgánu,121 

zastupující společník a dále nucený správce či insolvenční správce.122 Tato úprava je kogentní 

a takovým osobám není poskytována ochrana náleţející obchodním zástupcům.123 

Z úpravy obchodního zastoupení jsou dle ustanovení § 2520 odst. 2 OZ výslovně 

vyjmuty osoby působící „na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo 

komoditní burze podle jiného zákona a na závazky burzovních dohodců podle jiného zákona.―  

Téţ nadřízený obchodních zástupců, který ovlivňuje uzavírání obchodů pouze nepřímo 

vedením podřízených obchodních zástupců a který z tohoto titulu dostává superprovizi, 

je obchodním zástupcem ve smyslu ustanovení § 2483 OZ a má za splnění podmínek 

§§ 2514 a násl. OZ právo na zvláštní odměnu.124 

7.1.1.1. Typy obchodních zástupců 

Obchodní zástupce můţeme členit dle předmětu obchodů na obchodní zástupce 

se zboţím a sluţbami. Tradičně zprostředkovávali obchodní zástupci zejména obchody 

se zboţím a tento typ zástupce spadá jako jediný pod rozsah Směrnice. Český právní řád mezi 

jednotlivými druhy obchodních zástupců v zásadě nerozlišuje a vyhýbá se tak dvoukolejnosti, 

kdy by se na obchodní zástupce se zboţím aplikovala transponovaná směrnicová úprava 
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a na ostatní obchodní zástupce úprava jiná. Zvláštní úprava ale existuje pro některé specifické 

typy obchodních zástupců jako jsou např. pojišťovací agenti.125  

Obchodní zástupce lze téţ členit dle jejich trţní síly. Malá trţní síla a s ní související 

slabší postavení obchodního zástupce oproti zastoupenému opodstatňují zvláštní ochranu 

obchodního zástupce. Je třeba podotknout, ţe jako model pro úpravu obchodního zastoupení 

ve Směrnici stál tento klasický obchodní zástupce, který se nacházel ve slabším postavení oproti 

zastoupenému a byl na zastoupeném do značné míry ekonomicky závislý. Realita na trhu 

je ale mnohdy jiná. Existují téţ obchodní zástupci v silnějším postavení oproti zastoupeným, 

kteří si mohou do určité míry diktovat podmínky obchodního zastoupení. 

V některých právních řádech má zásadní význam členění obchodních zástupců 

na obchodní zástupce vykonávající svou činnost jako činnost hlavní a obchodní zástupce 

vykonávající svou činnost jako činnost vedlejší. Čl. 2 odst. 2 Směrnice umoţňuje členským 

státům vyloučit ze své aplikace ty obchodní zástupce, kteří vykonávají svou činnost jako 

vedlejší. Tuto moţnost vyuţilo například Německo (§ 92b HGB). Vyloučení těchto obchodních 

zástupců dává smysl zejména z hlediska ochranného účelu úpravy, který Směrnice akcentuje. 

Obchodní zástupci, kteří vykonávají obchodní zastoupení jako vedlejší činnost, jsou méně závislí 

na zastoupeném. Případné ukončení obchodního zastoupení pro ně nemá tak závaţné dopady. 

Česká republika tuto moţnost nevyuţila, úprava obchodního zastoupení se tedy aplikuje 

jednotně na všechny obchodní zástupce, tedy i na ty, kteří vykonávají činnost obchodního 

zástupce pouze jako činnost vedlejší. 

7.1.1.2. Činnost obchodního zástupce 

Obchodní zástupce vyvíjí činnosti k uzavírání obchodů zastoupeným nebo k ujednání 

obchodů jménem a na účet zastoupeného. Dle úpravy OZ není obchodní zástupce primárně 

oprávněn uzavírat obchody (tzn. uzavírat smlouvy) jménem zastoupeného nebo za něj právně 

jednat. Úprava OZ je nicméně dispozitivní a často si strany opak upraví ve smlouvě.126 V tomto 

případě se dle ustanovení § 2486 OZ na práva a povinnosti stran, která s tím souvisí, pouţijí 

ustanovení o příkazu. V případě, ţe je ujednáno právo obchodního zástupce uzavírat obchody 

jménem zastoupeného, „lze takové obchody uzavřít jen za obchodních podmínek určených 

zastoupeným, neprojeví-li zastoupený souhlas s jiným postupem“ (§ 2490 OZ). 
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Ke klasifikaci určité činnosti jako činnosti obchodního zástupce postačí pouhé aktivní 

obstarávání příleţitosti pro zastoupeného uzavřít smlouvy se zákazníky oslovovanými 

obchodním zástupcem.127 

Obchodní zástupce vykonává činnost směřující k uzavírání obchodů zastoupeným nebo 

směřující k ujednání obchodů jménem zastoupeného na jeho účet. Jednání zástupce na účet 

zastoupeného tedy nelze povaţovat za obchodní zastoupení, jedná-li obchodní zástupce vlastním 

jménem. 

Činnost obchodního zástupce pro zastoupeného musí být dlouhodobého charakteru. 

Dlouhodobost činnosti odlišuje obchodní zastoupení od smlouvy o zprostředkování. Smlouva 

o zprostředkování se přitom můţe vztahovat i na opakované zprostředkování uzavření smlouvy, 

ne však na takové opakované zprostředkování uzavření smlouvy, které má charakter soustavné 

činnosti pro určitého zájemce a představuje smlouvu o obchodním zastoupení.128 Dlouhodobost 

způsobuje ekonomickou závislost obchodního zástupce na zastoupeném, a proto je obchodní 

zástupce jako osoba ve slabším postavení zákonem více chráněna.129  

7.1.2. Rozdíly v definici obchodního zástupce ve Směrnici a v OZ 

Můţeme se setkat se dvěma typy rozdílů. V prvním případě je pojem obchodního 

zástupce dle OZ širší neţ pojem ve Směrnici, v druhém případě je pojem obchodního zástupce 

ve Směrnici širší neţ pojem v OZ. Zatímco první případ nečiní ţádné potíţe, druhý případ značí 

nesprávnou implementaci Směrnice a nesoulad OZ se Směrnicí. 

Bezproblémový je tedy rozdíl, kdy Směrnice vztahuje pod pojem obchodního zástupce 

pouze zprostředkovatele obchodů se zboţím, zatímco OZ povaţuje za obchodní zástupce 

zprostředkovatele obchodů se zboţím i sluţbami (viz kapitola Směrnicový pojem obchodního 

zástupce). 

Naopak problémový rozdíl mezi pojmem obchodního zástupce ve Směrnici a v OZ 

se týká provize. Provize je dle českého práva (§ 2483 OZ) definičním znakem obchodního 

zastoupení. Provize či jiná úplata ale není definičním znakem obchodního zastoupení 

dle Směrnice. Směrnice sice vylučuje ze své aplikace ty obchodní zástupce, kteří vykonávají 
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svou činnost bezúplatně (čl. 2 odst. 1 bod 1), provize představuje ale pouze určitý druh úplaty. 

Obchodní zástupce tedy můţe vykonávat svou činnost bez nároku na provizi, ale s nárokem 

na jinou úplatu (např. paušální částku) a bude v tomto případě spadat pod pojem obchodního 

zástupce dle Směrnice, tedy Směrnice se na něj aplikuje.130 Směrnice jasně rozlišuje mezi 

pojmem provize, kterou je „jakákoli část odměny, která se mění podle počtu nebo hodnoty 

obchodů―131 a odměnou, která je pojmem širším a představuje protiplnění za činnost obchodního 

zástupce. 

OZ naopak nevhodně směšuje pojem provize (dle anglického znění Směrnice 

„commission―) a pojem úplata či odměna (dle anglického znění Směrnice „renumeration―). 

Provize je neobratně definována § 2499 odst. 3 OZ, který říká: „Každá část úplaty, jejíž výše 

se mění podle počtu a hodnoty uzavřených obchodů, se považuje za složku provize.― 

Lze předpokládat, ţe zákonodárce chtěl dát pojmu provize stejný význam jako mu dává 

Směrnice a provizí je tedy jinými slovy souhrn všech částí úplaty, jejichţ výše se mění dle počtu 

a hodnoty uzavřených obchodů. Osoba vykonávající činnost obchodního zástupce za úplatu 

(která ale není provizí) není zřejmě dle českého práva na rozdíl od práva unijního povaţována 

za obchodního zástupce. Eurokonformního výkladu lze tedy dosáhnout pouze extenzivním 

výkladem pojmu provize v § 2483 OZ v tom smyslu, ţe pro účely § 2483 OZ je za provizi 

povaţována jakákoliv odměna za činnost obchodního zástupce. Původní úprava § 652 odst. 3 

písm. a) obchodního zákoníku byla přitom v tomto ohledu bezproblémová, kdyţ říkala, 

ţe se ustanovení o obchodním zastoupení nepouţijí na „obchodní zástupce, jejichž činnost není 

placena―. 

Dalším rozdílem mezi pojmem obchodního zástupce ve Směrnicí a OZ je poţadavek, 

aby byl obchodní zástupce podnikatelem. Podle ustanovení § 2483 OZ je obchodní zástupce 

nezávislý podnikatel, dle Směrnice nicméně obchodní zástupce podnikatelem být nemusí. 

Jak správně poznamenává Ruban, jde o rozpor pouze zdánlivý. Úprava OZ vymezuje termín 

podnikatele v ustanovení § 420 odst. 1 OZ tak, ţe podnikatelem je ten, kdo vykonává 

podnikatelskou činnost, tedy samostatně výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet 

a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku. Soustavnost, samostatnost, 

výkon činnosti na vlastní účet (ve vztahu k zastoupenému) a úplatnost jsou přitom atributy 

vyplývající ze samotné podstaty vztahu obchodního zastoupení dle českého a s výjimkou 

úplatnosti téţ unijního práva. Lze si tedy jen těţko představit případ, kdy by osoba mající 
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veškeré další atributy obchodního zástupce nebyla dle českého práva povaţována 

za podnikatele.132 

Posledním rozdílem je poţadavek na specifikaci obchodů, které jsou předmětem činnosti 

obchodního zástupce. Poţadavek na specifikaci obchodů vyplývá z ustanovení 

§ 2483 odst. 1 OZ, který zavazuje obchodního zástupce vyvíjet pro zastoupeného činnost 

směřující k uzavírání „určitého druhu obchodů―. Vymezení druhu obchodů, které 

se obchodní zástupce zavazuje zprostředkovávat, je základním obsahovým prvkem smlouvy 

o obchodním zastoupení.133 Dle Rabana musí být obchody ve smlouvě stanoveny určitě 

např. věcně, smluvním typem, okruhem osob, s nimiţ má obchodní zástupce navazovat styky, 

či teritoriálně.134 Směrnice ale ţádný poţadavek na specifikaci obchodů nepoţaduje. Aby byla 

úprava obchodního zastoupení souladná se Směrnicí, bude zřejmě třeba klást nízké poţadavky 

na specifikaci druhu obchodů ve smlouvě tak, aby poţadovaná úroveň specifikace druhu 

obchodů ve smlouvě nepřesahovala obecný poţadavek na určitost právních jednání. 

7.1.3. Ohraničení od podobných typů smluv a použití analogie 

Přesné vymezení obchodního zastoupení a jeho ohraničení od vztahů podobných 

je důleţité zejména s ohledem na kogentní ochranná ustanovení ve prospěch obchodního 

zástupce, mezi něţ patří téţ ustanovení zakotvující zvláštní odměnu (tj. § 2514 a násl. OZ). 

Obchodní zástupce vykonává činnost směřující k uzavírání obchodů zastoupeným nebo 

směřující k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a představuje tedy jednu 

z alternativ uvedení zboţí či sluţeb zastoupeného (tj. např. výrobce) na trh. Kromě smlouvy 

o obchodním zastoupení mohou výrobci pro uvedení zboţí či sluţeb na trh a vytvoření 

odpovídající distribuční sítě zvolit téţ jiné smlouvy. V praxi se hojně pouţívají smlouvy 

nepojmenované, zejména smlouvy distribuční a franšízové. Distributor či příjemce franšízy 

ale na rozdíl od obchodního zástupce uzavírá smlouvy se zákazníky vlastním jménem 

a na vlastní účet.135 K vytvoření distribuční sítě lze vyuţít téţ jiné smlouvy pojmenované – 

smlouvy komisionářské, které (netypicky pro tento smluvní typ) pověřují komisionáře k trvalé 
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činnosti stejně jako smlouvy o obchodním zastoupení. Na rozdíl od obchodních zástupců jednají 

komisionáři vlastním jménem. 

Smlouva o obchodním zastoupení, smlouva distribuční, franšízová a v závislosti 

na konkrétním obsahu téţ smlouva komisionářská představují typ smluv, jejíchţ obsahem 

je snaha strany nezávisle se účastnící obchodu pouţívat své schopnosti k uvedení produktu jiné 

strany na trh.136 Právě z důvodu vytváření distribuční sítě, které je v případě obchodního 

zastoupení odměněno zvláštní odměnou, dovodily soudy některých států analogickou aplikaci 

úpravy zvláštní odměny téţ na distributory, příjemce franšízy či komisionáře. V další kapitole 

se budeme věnovat těmto třem typům smluv a moţnosti analogické aplikace úpravy zvláštní 

odměny na tyto smlouvy dle českého práva. 

Dále se zaměříme na odlišení smlouvy o obchodním zastoupení od pracovní smlouvy, 

které je do jisté míry rozvedení úvah k poţadavku na nezávislost obchodních zástupců 

(viz kapitola K pojmu „nezávislost―). 

7.1.3.1. Komise 

Komisionář na rozdíl od obchodního zástupce jedná vlastním jménem. Pojmovým 

znakem komise není na rozdíl od obchodního zastoupení dlouhodobost vztahu. Dlouhodobost 

komise ovšem není vyloučena.137 

SDEU odmítl v rozhodnutí ve věci Mavrona přiměřenou aplikaci Směrnice na komisní 

smlouvy. Dle SDEU není potřeba ochrany osob jednajících vlastním jménem (komisionářů) 

stejná jako potřeba ochrany osob jednajících jménem zastoupeného (obchodních zástupců).138 

Přiměřené pouţití tedy nevyplývá přímo ze Směrnice a musely by jej dovodit vnitrostátní soudy 

na základě svého vnitrostátního práva. 

Analogické pouţití úpravy zvláštní odměny na komisionáře dovodil například německý 

Spolkový soud139 pro komisionáře s dlouhodobým pověřením (německy „Kommissionagenten―). 

Pro pouţití analogie na trvale pověřeného komisionáře dle německého právního řádu je třeba 

splnění podmínky existence smluvní povinnosti komisionáře předat zákaznickou základnu 
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komitentovi tak, aby ji komitent mohl okamţitě a bez dalšího pouţívat140 a začlenění 

komisionáře do distributorské sítě komitenta způsobem a v míře, ţe se nachází v postavení 

obdobném obchodnímu zástupci. Zajímavostí je, ţe se německá vláda ve vyjádření k řízení 

o předběţné otázce ve věci Mavrona vyjádřila proti analogickému pouţití úpravy zvláštní 

odměny na komisi.141  

Komisionářský vztah, jehoţ obsahem je trvalé pověření komisionáře uzavírat obchody 

pro komitenta, má svou podstatou velmi blízko k obchodnímu zastoupení.142 Právě v těchto 

případech lze uvaţovat o analogickém pouţití úpravy obchodního zastoupení na komisi. Původní 

úprava § 590 obchodního zákoníku umoţňovala přiměřené pouţití ustanovení o obchodním 

zastoupení, je-li předmětem závazku komisionáře trvalá činnost. OZ tuto úpravu nepřevzal, 

v současnosti tedy neexistuje výslovné ustanovení, které by přiměřené pouţití úpravy 

obchodního zastoupení (a tedy i zvláštní odměny) umoţňovalo. Důvodová zpráva k OZ se k této 

změně nevyjadřuje. Teoreticky by se mohlo jednat o reakci zákonodárce na výše uvedené 

rozhodnutí SDEU ve věci Mavrona, dle nějţ Směrnice (kterou současná úprava obchodního 

zastoupení transponuje) neumoţňuje analogickou aplikaci svých ustanovení na komisi. Kindl 

z absence úpravy přiměřeného pouţití ustanovení obchodního zastoupení na komisi v OZ 

dovozuje, ţe nelze aplikovat ochranu danou obchodním zástupcům na komisionáře, jak tomu 

bylo za účinnosti původní úpravy obchodního zákoníku.143 Lze se ale setkat i s výkladem 

odlišným.144  

Vzhledem k současnému znění OZ, který výslovně nezakotvuje přiměřené pouţití úpravy 

obchodního zastoupení na komisi, a vzhledem k tomu, ţe česká úprava zvláštní odměny 

transponuje Směrnici, pro níţ SDEU analogii na komisi odmítl, neexistuje, dle mého názoru, 

pro analogickou aplikaci úpravy zvláštní odměny na vztah komise dostatečný právní základ. Téţ 

vzhledem k sociálně-ochrannému charakteru práva na zvláštní odměnu nelze úpravu zvláštní 

odměny analogicky aplikovat na vztahy jiné, u kterých potřeba ochrany nedosahuje úrovně 

potřeby ochrany obchodních zástupců. Naopak pokud by právo na zvláštní odměnu 
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představovalo čistě právo na protiplnění za vybudování zákaznické základny, byly by úvahy 

o analogii více neţ na místě. 

7.1.3.2. Distribuce 

Smlouva o distribuci představuje jednu z alternativ uvedení zboţí/sluţeb osoby odlišné 

od distributora (tj. zejména výrobce) na trh.145 Distributor (německy „Vertragshändler―) 

nakupuje zboţí u jiné osoby a přeprodává je svému zákazníkovi. Distributor tedy jedná svým 

jménem a na svůj účet. Distribuční smlouvy jsou smlouvami nepojmenovanými, tedy nejsou 

českým právem upraveny. 

Distributor sdílí s obchodním zástupcem hned několik vlastností. Vztah distribuce 

je taktéţ vztahem dlouhodobým, jeho účelem je propagace zboţí výrobce a distributor stejně 

jako obchodní zástupce chrání zájmy výrobce (zastoupeného). 

Dle konkrétního smluvního uspořádání vztahu distribuce můţe být podobnost 

s obchodním zastoupením menšího či většího rázu. Z důvodu podobnosti vztahu distribuce 

a obchodního zastoupení dovodily německé soudy analogické pouţití úpravy zvláštní odměny 

na distributory v těch případech, kdy jsou distributoři začleněni do distribuční struktury výrobce 

způsobem a v míře, ţe plní povinnosti obdobné obchodnímu zástupci, a mají smluvní povinnost 

předat výrobci jimi vytvořenou zákaznickou základnu tak, aby ji distributor mohl okamţitě 

a bez dalšího vyuţít. V těchto situacích se dle německé judikatury nacházejí v obdobné pozici 

jako obchodní zástupci.146  

V České republice nebyla dosud moţnost analogické aplikace úpravy zvláštní odměny 

na vztah distribuce judikována. SDEU odmítl ve svém rozhodnutí ve věci Mavrona přiměřenou 

aplikaci Směrnice na smlouvy, kde zprostředkovatel jedná vlastním jménem (v rozhodované věci 

se jednalo o komisi).147 Přiměřené pouţití na distribuci tedy nevyplývá přímo ze Směrnice 

a musely by jej dovodit vnitrostátní soudy na základě vnitrostátních právních řádů.148 Ve vztahu 
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distribuce je začlenění do distribuční struktury výrobce a podobnost s obchodním zastoupením 

ještě o stupeň niţší neţ ve vztahu komise. Niţší je téţ potřeba ochrany distributorů, kteří 

se jen v náznacích podobají typickému obchodnímu zástupci, který byl předlohou pro úpravu 

ve Směrnici. 

Silný argument pro analogickou aplikaci úpravy zvláštní odměny na nepojmenované 

smlouvy by přineslo zakotvení přiměřené aplikace úpravy obchodního zastoupení na komisi 

po vzoru zrušeného ustanovení § 590 obchodního zákoníku. Pokud by byla úprava zvláštní 

odměny z vůle zákonodárce aplikována na dvě smlouvy pojmenované, v jejichţ rámci dochází 

k podpoře prodeje zboţí výrobce a budování zákaznické základny, dalo by se uvaţovat 

o obecnosti úpravy zvláštní odměny a její aplikaci na smlouvu o distribuci jako na smlouvu 

nepojmenovanou, v jejímţ rámci taktéţ dochází k podpoře prodeje a budování zákaznické 

základny. Jinými slovy bychom mohli zvláštní odměnu vnímat jako obecný právní institut, jehoţ 

cílem je vyrovnat výhodu výrobce, která mu vznikne převzetím zákaznické základny 

vybudované druhou stranou smlouvy (ať uţ je jí distributor, obchodní zástupce či jiná osoba). 

Současná právní úprava ale dle mého názoru takový výklad neumoţňuje a analogická aplikace 

zvláštní odměny na vztah distribuce tedy moţná není. 

7.1.3.3. Franšíza 

Smlouva o franšíze je stejně jako smlouva o distribuci smlouvou nepojmenovanou 

a stejně jako smlouva o obchodním zastoupení a o distribuci zakládá vztah trvalého charakteru, 

jehoţ obsahem je snaha strany nezávisle se účastnící obchodu pouţívat své schopnosti k uvedení 

výrobku či sluţby jiné strany na trh.149 Franšízant je stejně jako distributor nezávislým 

podnikatelem podnikajícím vlastním jménem a na vlastní účet. 

Podstata franšízy spočívá v úzké spolupráci mezi poskytovatelem a příjemcem franšízy, 

kdy poskytovatel franšízy dává příjemci franšízy právo a zároveň povinnost podnikat v souladu 

s jeho koncepcí. Příjemce franšízy získává za přímé či nepřímé peněţní protiplnění právo 

vyuţívat firmu poskytovatele franšízy, jeho ochranné známky, know-how, metody provozování 

hospodářské činnosti, technické znalosti a další práva duševního vlastnictví, přičemţ 
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poskytovatel franšízy příjemci poskytuje soustavnou podporu, a to vţdy dle konkrétních 

podmínek franšízové smlouvy.150 

Německé soudy dovodily analogickou aplikaci úpravy zvláštní odměny na smlouvu 

o franšíze při splnění stejných podmínek jako platí pro distributory a komisionáře, tedy pokud 

je příjemce franšízy smluvně zavázán předat získanou zákaznickou základnu poskytovateli 

franšízy a pokud je příjemce franšízy začleněn do organizace odbytu poskytovatele v míře 

a způsobem, ţe se nachází v obdobném postavení jako obchodní zástupce.151 

Pro aplikaci úpravy zvláštní odměny na franšízu v České republice není dle mého názoru 

dostatečný právní základ. Platí výše uvedené k distribuci a komisi, zejména, ţe potřeba ochrany 

příjemce franšízy nedosahuje míry zamýšlené pro obchodní zástupce a ţe zvláštní odměnu nelze 

vnímat jako obecný právní institut, jehoţ účelem je pouze vyrovnat výhodu výrobce, která 

mu vznikla vybudováním zákaznické základny třetí osobou (tj. nejde čistě o protiplnění). 

Poskytuje-li nicméně poskytovatel franšízy příjemci téţ obchodní prostory, můţe 

podobnou funkci jako zvláštní odměna plnit náhrada dle ustanovení § 2315 OZ, dle kterého 

má nájemce (příjemce franšízy) v případě výpovědi ze strany pronajímatele (poskytovatele 

franšízy) právo na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali 

převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem. Právo na náhradu 

dle ustanovení § 2315 OZ můţe vzniknout téţ ve vztahu distribuce či obchodního zastoupení. 

V případě obchodního zastoupení nevylučuje vznik práva na zvláštní odměnu vznik práva 

na náhradu dle ustanovení § 2315 OZ a naopak. Výhody vyrovnané zvláštní odměnou se mohou 

značně lišit od výhod předpokládaných ustanovením § 2315 OZ, taktéţ podmínky vzniku práva 

na zvláštní odměnu a práva dle § 2315 OZ se liší. V místech, kde se tyto výhody překrývají, 

je nicméně třeba zajistit, aby nebyl obchodní zástupce odměněn za stejnou výhodu dvakrát. 

K tomu můţe poslouţit korektiv ekvity v rámci výpočtu výše zvláštní odměny. 

7.1.3.4. Pracovní smlouva 

Obchodní zastoupení se od pracovního poměru odlišuje především mírou závislosti 

na zastoupeném (zaměstnavateli). Zatímco obchodní zástupce je v zásadě nezávislým 

podnikatelem, zaměstnanec vykonává závislou činnost (jak definována v § 2 zákoníku práce) 

pro svého zaměstnavatele. 

                                                 
150 

European Franchise Federation. European Code of Ethics for Franchising [online]. 2016 [cit. 08.4.2021]. 

Dostupné z: eff_european_code_ethics_franchising_2016.pdf (europa.eu). 
151 

OLG Celle, BB 2007, 1862; OLG München, DB 2002, 2433. 



55 

Český právní řád zákonnou definici nezávislosti přímo neobsahuje, lze ji ale odvodit 

od definice závislé práce dle § 2 zákoníku práce. Je přitom třeba posuzovat celkový obrázek 

smluvního uspořádání vztahu a jeho skutečnou podobu. Dle SDEU je zásadním kritériem 

pro klasifikaci osoby jako zaměstnance vázanost na pokyny zaměstnavatele.152  

Nezávislost obchodního zástupce na zastoupeném není absolutní, naopak se s určitou 

závislostí na zastoupeném počítá, a proto je téţ nutné obchodní zástupce chránit speciálními 

ustanoveními. Stanovení hranice (ne)závislosti závisí na konkrétních okolnostech případu. 

Naprostá závislost na zastoupeném a nesení minimálního či nenesení ţádného obchodního rizika 

obchodním zástupcem by mohlo vyústit v kvalifikaci vztahu jako zastřeného pracovního 

poměru, naopak naprostá nezávislost a nesení veškerých rizik z distribuce zboţí či sluţeb, můţe 

dle okolností případu vyústit v kvalifikaci vztahu jako samostatné distribuce.153 Ustanovení 

§ 2489 OZ v tomto smyslu stanoví, ţe obchodní zástupce „postupuje ve shodě s pověřením 

a rozumnými pokyny zastoupeného―. Vázanost na pokyny tedy můţe být u obchodního zástupce 

částečně přítomna a není klasifikaci osoby jako obchodního zástupce na škodu, pokud vychází 

z povahy úkolů obchodního zástupce.154 

Rozlišení mezi zaměstnancem a obchodním zástupcem je mnohdy nejednoznačné téţ 

z důvodu, ţe stejná činnost můţe být vykonávaná obchodním zástupcem či zaměstnancem 

a ţe si v dnešní době i zaměstnanec můţe často vybrat místo, čas a způsob své práce. 

7.1.4. Neplatnost / zdánlivost smlouvy o obchodním zastoupení 

Ustanovení § 2483 odst. 2 OZ zakotvuje pro smlouvu o obchodním zastoupení písemnou 

formu. Nedodrţení této formy má za následek relativní neplatnost smlouvy o obchodním 

zastoupení. Nedostatek formy je nicméně dle § 582 odst. 2 OZ napraven v momentě, kdy obě 
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strany dle smlouvy plní, obchodnímu zástupci tedy vznikne právo na zvláštní odměnu 

ze smlouvy, bez ohledu na to, zda byla dodrţena písemná forma či nikoliv.155  

I kdyţ je obchodní zástupce činný pro zastoupeného (existuje-li tedy faktický vztah 

obchodního zastoupení) na základě zdánlivé nebo neplatné smlouvy (z jiného důvodu 

neţ pro nedodrţení formy), vznikne obchodnímu zástupci právo na protiplnění za svou činnost. 

Mezi tato protiplnění patří i zvláštní odměna. V těchto případech bude zvláštní odměna hrazena 

z titulu bezdůvodného obohacení. 

7.2. Zánik obchodního zastoupení 

Podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu je zánik obchodního zastoupení, 

a to zpravidla bez ohledu na způsob a motiv zániku. Výjimky z tohoto pravidla jsou obsaţeny 

v ustanovení § 2517 OZ (viz kapitola Neexistence výjimky z práva na zvláštní odměnu / 

Negativní vymezení práva na odměnu). Způsob a motiv zániku obchodního zastoupení mohou 

hrát roli téţ při posuzování spravedlnosti placení zvláštní odměny (tzv. korektivu ekvity). 

Obchodní zastoupení můţe být ukončeno zejména výpovědí, odstoupením, uplynutím 

času, dohodou stran či smrtí či zánikem bez právního nástupce jedné ze stran. 

7.2.1. Výpověď 

Dle obecné úpravy výpovědi v ustanovení § 1998 OZ lze závazek vypovědět, ujednají-li 

si to strany nebo stanoví-li tak zákon. Smlouvu na dobu neurčitou lze v souladu s obecnou 

úpravou výpovědi vypovědět dle § 1999 OZ, smlouvu na dobu určitou pouze, umoţnuje-li 

to výslovně zákon, nebo dohodnou-li si to strany. 

Obchodní zastoupení má nicméně speciální úpravu výpovědi zakotvenou v §§ 2510 -

2513 OZ, ustanovení § 1999 OZ se tedy neuplatní. Ustanovení § 2510 OZ umoţňuje bez důvodu 

vypovědět obchodní zastoupení na dobu neurčitou a stanovuje pro tento případ kogentně 

minimální výpovědní doby. Minimální výpovědní doby zakotvené v ustanovení § 2510 OZ 

představují transpozici čl. 15 Směrnice. K ujednání kratší výpovědní doby se nepřihlíţí 

a obchodní zastoupení by v tomto případě skončilo uplynutím řádné výpovědní doby 

dle ustanovení § 2510 OZ. Delší výpovědní dobu lze smluvit pouze za podmínky, ţe doba, 

kterou je vázán zastoupený, není kratší neţ doba, kterou je vázán obchodní zástupce. 
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Jelikoţ je písemná forma zakotvena za účelem ochrany obchodního zástupce, mohl by navíc neplatnost 

pro nedostatek formy dle § 586 odst. 1 OZ namítnout pouze obchodní zástupce. 
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Tyto doby je dle mého názoru třeba dodrţet vţdy, tedy i v případě, ţe smlouva na dobu 

neurčitou nebude vypovězena bez důvodu, tedy bude vypovězena z důvodu, který si strany jako 

důvod výpovědi smluvily. Ustanovení § 2510 OZ stanovuje závazné minimální výpovědní doby 

pro výpověď smlouvy na dobu neurčitou bez ohledu na důvod výpovědi. Opačný výklad 

by nebyl v souladu s čl. 16 Směrnice, který umoţňuje ukončení obchodního zastoupení 

bez výpovědní doby pro neplnění povinností či výjimečné okolnosti. Strany by si totiţ mohly 

sjednat moţnost vypovědět smlouvu i bez výpovědní doby z důvodu, který nesplňuje poţadavky 

čl. 16 Směrnice. Jak neplnění povinností, tak výjimečné okolnosti navíc materiálně odůvodňují 

spíše odstoupení od smlouvy neţ výpověď (k tomu viz následující kapitola). Ukončit obchodní 

zastoupení bez výpovědní doby lze odstoupením nebo výpovědí bez výpovědní doby 

dle ustanovení § 2513 OZ. 

Ustanovení § 2513 OZ umoţňuje výpověď obchodního zastoupení bez výpovědní doby, 

ať je uzavřeno na dobu určitou či neurčitou v případě, kdy došlo k porušení výhradního 

obchodního zastoupení některou ze stran. Dále lze smlouvu na dobu určitou vypovědět v souladu 

s ustanovením § 2512 OZ v případě výhradního obchodního zastoupení, kdy objem obchodů 

nedosáhl objemu sjednaného ve smlouvě. V tomto případě se uplatní kogentní minimální 

výpovědní doby stanovené v ustanovení § 2510 OZ. Ustanovení § 2512 OZ se sice netýká 

výlučně smluv na dobu určitou, pro smlouvy na dobu neurčitou ale nemá význam, jelikoţ 

ty lze se stejnými výpovědními dobami vypovědět téţ bez důvodu dle § 2510 OZ. Smlouvu 

uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět téţ, dojde-li k přeměně smlouvy na smlouvu na dobu 

neurčitou dle ustanovení § 2509 OZ. Dlouhodobé smlouvy na dobu určitou lze ukončit 

rozhodnutím soudu v souladu s ustanovením § 2000 OZ. 

S výjimkou výpovědi dle ustanovení § 2513 OZ (viz výše) dle mého názoru nelze 

vypovědět smlouvu o obchodním zastoupení bez výpovědní doby. To platí téţ pro smlouvu 

uzavřenou na dobu určitou, pro kterou si strany moţnost výpovědi smluvily. Tento závěr není 

z textu OZ vůbec jednoznačný. Ustanovení § 2510 OZ totiţ výslovně zakotvuje minimální 

výpovědní doby pouze pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Tento závěr nicméně vyplývá 

ze smyslu a cíle úpravy a z poţadavku na eurokonformní výklad. 

Výpovědní doby smluv o obchodním zastoupení uzavřených na dobu určitou pro případy, 

kdy si strany moţnost výpovědi dohodnou ve smlouvě, nejsou kogentně zakotveny nejen v OZ, 

ale téţ ve Směrnici. Směrnice vychází ve velké míře z německé úpravy obchodního zastoupení, 

přičemţ dle německého práva (a práva mnoha dalších členských států EU) není moţné smlouvu 

na dobu určitou řádně vypovědět. Taková smlouva můţe být ukončena pouze mimořádným 

prostředkem v situaci, kdy druhá strana závaţně poruší svou povinnost či kdy je pro ukončení 
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jiný závaţný důvod. Předpokládám, ţe to je důvod, proč se Směrnice minimálními výpovědními 

dobami smluv na dobu určitou vůbec nezabývá. 

Účelem zakotvení kogentních minimálních výpovědních dob je zejména ochrana 

obchodního zástupce, jehoţ ţivobytí můţe být závislé na jeho činnosti jako obchodního zástupce 

a který (obdobně jako zaměstnanec) potřebuje určitý čas, aby se na ukončení obchodního 

zastoupení připravil. Chrání téţ zastoupeného, jehoţ podnikání by mohlo být náhlým 

vypadnutím osoby zprostředkovávající obchody negativně zasaţeno.156  

Výklad, podle kterého by bylo moţné smluvit výpověď smlouvy na dobu určitou, 

a to bez důvodu a bez jakékoliv výpovědní doby, je jen těţko představitelný. Takový výklad 

odporuje smyslu a účelu kogentně stanovených minimálních výpovědních dob, umoţnil by totiţ 

jednoduše obejít ustanovení na ochranu obchodního zástupce. Tento závěr odporuje téţ 

čl. 16 Směrnice, z nějţ vyplývá, ţe státy mohou zakotvit ukončení obchodního zastoupení 

bez výpovědní doby jen v případě neplnění povinností ze smlouvy či pro jiné výjimečné 

okolnosti. Dohoda stran nemůţe být dle mého názoru povaţována za výjimečnou okolnost, která 

by ospravedlňovala neuplatnění kogentních minimálních výpovědních dob. 

Nezbývá neţ uzavřít, ţe v případě výpovědi smluv na dobu určitou je vţdy (s výjimkou 

výpovědi dle ustanovení § 2513 OZ) třeba dodrţet kogentní minimální doby. 

Pro úplnost je třeba dodat, ţe SDEU potvrdil, ţe si strany mohou smluvit zkušební dobu 

a ţe ukončení smlouvy ve zkušební době nezbavuje obchodního zástupce práva na zvláštní 

odměnu.157 Jak poukazuje generální advokát Szpunar, právní následky zkušební doby 

dle vnitrostátního práva nemohou narušit práva udělená Směrnicí, jinak by aplikovatelnost 

ustanovení Směrnice závisela na vnitrostátním právu.158 Jak poukazuje Szpunar, je na zváţení, 

zda je vůbec smysluplné smluvit si zkušební dobu, kdyţ tato ve výsledku nijak neusnadní 

ukončení obchodního zastoupení tím, ţe by zkrátila výpovědní dobu, nebo umoţnila vypovědět 

smlouvu bez důvodu (coţ je tak jako tak moţné).159 Szpunarův názor souzní se závěrem 
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Srov. např. EMDE, Raimond. Vertriebsrecht. Kommentar. §§ 84-92c HGB. 3. Auflage. Berlin/Boston: Walter de 

Gruyter GmbH, 2014, s. 1058, odst. 3. ISBN 978-3-11-033969-7. 
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Rozsudek SDEU ze dne 19. dubna 2018 ve věci C 645/16 (Conseils et mise en relations (CMR) SARL proti 

Demeures terre et tradition SARL). Dostupné z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid= 

7BFB4DAEB0436E9CB8298B20B5DD8015?text=&docid=201266&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=16344. 
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Tento závěr generálního advokáta potvrzuje téţ SDEU v  odst. 20 rozsudku ze dne 19. dubna 2018 ve věci C 

645/16 (Conseils et mise en relations (CMR) SARL proti Demeures terre et tradition SARL). Dostupné 

z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7BFB4DAEB0436E9CB8298B20B5DD8015?text

=&docid=201266&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16344 . 
159 

Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara přednesené dne 25. října 2017 k věci C‑645/16, 

odst. 34 ve spojení s  poznámkou pod čarou č. 19. Dostupné z: https://curia.europa.eu/juris/document/document. 
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uvedeným výše a to, ţe si strany nikdy nemohou smluvit kratší výpovědní dobu neţ jakou 

zakotvuje Směrnice. 

Pro vznik práva na zvláštní odměnu je zásadní, která ze stran obchodní zastoupení 

vypoví. Výpověď ze strany zastoupeného vede v zásadě ke vzniku práva na zvláštní odměnu, 

ledaţe obchodní zastoupení vypověděl zastoupený z důvodu porušení povinností obchodního 

zástupce, které by ho opravňovalo k odstoupení od smlouvy. Výpověď ze strany obchodního 

zástupce v zásadě vylučuje vznik práva na zvláštní odměnu aţ na situace, kdy zástupce obchodní 

zastoupení vypověděl z důvodů spočívajících na straně zastoupeného či z důvodu věku, 

invalidity nebo nemoci obchodního zástupce, nelze-li po něm rozumně poţadovat, aby v činnosti 

obchodního zástupce pokračoval (viz kapitola Neexistence výjimky z práva na zvláštní odměnu / 

Negativní vymezení práva na odměnu). 

7.2.2. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy představuje na rozdíl od výpovědi okamţité ukončení 

obchodního zastoupení.160 Okamţité ukončení obchodního zastoupení pro porušení povinnosti 

či pro výjimečné okolnosti umoţňuje Směrnice v čl. 16, kogentně stanovené minimální 

výpovědní doby se tedy v tomto případě neuplatní. 

Odstoupení od smlouvy obecně se řídí ustanoveními §§ 2001 a násl. OZ. Ustanovení 

§ 2001 OZ stanovuje, ţe od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li 

tak zákon. Zákon, resp. § 2002 odst. 1 OZ stanoví moţnost odstoupení od smlouvy v případě 

podstatného (zaviněného či nezaviněného) porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy z důvodu 

podstatného porušení smlouvy je v souladu s čl. 16 Směrnice, který umoţňuje zánik smlouvy 

bez výpovědní doby „z důvodu, že jedna ze stran neplní částečně nebo zcela své povinnosti―. 

V souladu se Směrnicí je pak zřejmě i předběţné odstoupení, které zakotvuje § 2002 odst. 2 OZ 

pro případ zřejmého budoucího porušení smlouvy, kdy čl. 16 Směrnice umoţňuje zánik smlouvy 

bez výpovědní doby téţ v případě „výjimečných okolností―. 

Je diskutabilní, zda si strany mohou vůbec dohodnout důvody odstoupení od smlouvy 

o obchodním zastoupení a pokud mohou, zda jsou ve výběru důvodů nějak limitováni. 

Ustanovení § 2001 OZ výslovně umoţňuje sjednání odstoupení od smlouvy, a to i z důvodů, 

                                                                                                                                                             
jsf;jsessionid=7BFB4DAEB0436E9CB8298B20B5DD8015?text=&docid=196002&pageIndex=0&doclang=CS&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16344. 
160 

Výjimkou je výpověď bez výpovědní doby zakotvená v  ustanovení § 2513 OZ. 
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které nepředstavují porušení povinnosti či výjimečnou okolnost (jak nicméně vyţaduje 

čl. 16 Směrnice), či bez důvodu.161  

Zaprvé je třeba zodpovědět otázku, zda čl. 16 Směrnice vyţaduje, aby důvod odstoupení, 

který splňuje poţadavky čl. 16 Směrnice (tj. představuje porušení povinnosti či výjimečnou 

okolnost), byl přímo stanoven právním předpisem členského státu, nebo zda téţ umoţňuje, 

aby právní úprava státu tento důvod stranám dovolila smluvit. Dohodu stran přitom dle mého 

názoru nelze povaţovat samu o sobě za výjimečnou okolnost. Z doslovného znění 

čl. 16 Směrnice (české znění: „úprava členských států stanoví―, německé znění: 

„Rechtsvorchriften… vorsehen―, anglické znění: „law… provides for―, francouzské znění: 

„droit… prévoit―) spíš vyplývá, ţe důvody okamţitého ukončení smlouvy musí být přímo 

stanoveny právním předpisem (v OZ to je případ ustanovení §§ 2002 odst. 1 a 2 OZ a 2513 OZ). 

OZ sám o sobě stanoví moţnost odstoupení pouze pro případ podstatného porušení smlouvy, 

tedy ne pro výjimečné okolnosti. Odstoupení pro výjimečné okolnosti je dle OZ moţné pouze 

na základě dohody stran. Zákonodárce nepovaţoval výjimečné okolnosti za dostatečně závaţné, 

aby samy o sobě vedly k právu na odstoupení od smlouvy, a dal pouze stranám za určitých 

okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě v souladu s ustanovením § 1765 OZ, 

popř. domáhat se změny závazku soudem dle ustanovení § 1766 OZ. 

Smyslu a účelu úpravy, kterým je především ochrana obchodního zástupce, nicméně 

neodporuje ani výklad širší, tedy ţe právní předpisy mohou téţ umoţnit stranám ukončení 

smlouvy o obchodním zastoupení bez výpovědní doby z důvodů, které si strany smlouvy 

dohodly a které splňují poţadavky čl. 16 Směrnice. Z tohoto důvodu se kloním spíše k výkladu 

širšímu. Bez ohledu na výklad čl. 16 Směrnice stranám nic nebrání, aby si ve smlouvě 

konkretizovaly skutečnosti, které představují podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení 

§ 2002 OZ. 

I kdyţ vycházím z širšího chápání čl. 16 Směrnice, který umoţňuje stranám smlouvy 

smluvit si důvody odstoupení představující porušení povinnosti či jinou výjimečnou okolnost, 

stále vzniká rozpor mezi čl. 16 Směrnice a ustanovením § 2001 OZ, který moţnost smluvení 

odstoupení od smlouvy nelimituje jen na určité důvody. 

Je otázkou, zda a jak překlenout tento rozpor OZ se Směrnicí výkladem, kdy OZ ţádné 

limitace smluvních důvodů odstoupení od smlouvy pro obchodní zastoupení nezakotvuje. Institut 

odstoupení a výpovědi se od sebe v zásadě liší ve svém účelu a účincích. Jak píše JUDr. Alena 
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VÝTISK, Michal. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019. § 2001, odst. 3, s. 2155. ISBN 978-80-7400-747-7. 



61 

Bányaiová, CSc., výpověď směřuje zpravidla k ukončení vztahu uzavřeného na dobu neurčitou, 

jehoţ předmětem je určité trvající nebo opakující se plnění. Jde tedy o způsob zrušení závazku, 

s nímţ strany počítají jako s řádným způsobem ukončení vztahu. Odstoupení je naopak spíše 

institutem sankčním, zamýšleným pro případy, kdy účel, k němuţ strany uzavřením smlouvy 

směřovaly, není naplněn nebo je zřejmé, ţe k jeho naplnění nedojde, a to zejména v důsledku 

jednání druhé strany.162 Dle okolností případu si ale mohou být oba instituty velmi podobné, ne-

li totoţné. OZ umoţňuje na jedné straně okamţitou výpověď závazku a smluvení výpovědních 

důvodů sankční povahy (tj. podobnost s odstoupením) a na druhou stranu zakotvuje účinky ex 

nunc (do budoucna) pro odstoupení od smlouvy k nepřetrţité či opakované činnosti 

(tj. podobnost s výpovědí). V případě obchodního zastoupení se jedná o nepřetrţitou 

či opakovanou činnost, účinky odstoupení od smlouvy nastávají tedy do budoucna, stejně jako 

u výpovědi. Jediný faktický rozdíl je, ţe pro výpověď předpokládá OZ minimální výpovědní 

doby, pro odstoupení nikoliv. Smluvením odstoupení od smlouvy o obchodním zastoupení 

pro případ, kdy nedochází k porušení povinnosti nebo k určité výjimečné okolnosti, které svou 

povahou ospravedlňují ukončení vztahu odstoupením, a nikoliv k výpovědí, by došlo k obejití 

těchto kogentních minimálních výpovědních dob a porušení čl. 16 Směrnice. Takové ujednání 

je zřejmě třeba povaţovat za neplatné pro obcházení zákona, popř. pro rozpor s dobrými mravy 

dle ustanovení § 580 OZ. Aby mohlo porušení povinnosti či výjimečná okolnost ospravedlnit 

ukončení smlouvy odstoupením, měli by dosahovat určité intenzity. Co se týče porušení 

povinnosti, mělo by se dle mého názoru jednat o porušení povinnosti podstatné ve smyslu 

ustanovení § 2002 OZ. Porušení povinnosti jako důvod odstoupení od smlouvy lze tedy 

nad rámec zákona smluvně pouze konkretizovat. Co se týče výjimečných okolností, původní 

návrh Směrnice163 výjimečnou okolnost přímo definoval jako okolnost, která činí plnění 

smlouvy nemoţným nebo jej váţně ohroţuje, nebo která podstatně narušuje obchodní základ 

smlouvy.164 Toto ustanovení sice do současné Směrnice přebráno nebylo, můţe nicméně pomoci 

při interpretaci pojmu výjimečných okolností. 

Lze uzavřít, ţe od smlouvy o obchodním zastoupení lze vţdy odstoupit ze zákonných 

důvodů dle § 2002 OZ. Ve smlouvě lze konkretizovat skutečnosti představující podstatné 
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porušení smlouvy. Jiné důvody pro odstoupení od smlouvy o obchodním zastoupení lze zřejmě 

sjednat jen pokud se jedná o mimořádné okolnosti takové intenzity, ţe ospravedlňují pouţití 

výjimečného institutu odstoupení a nikoliv výpovědi. 

Odstoupí-li od smlouvy o obchodním zastoupení zástupce, zůstane mu právo na zvláštní 

odměnu zpravidla zachováno, jelikoţ ukončil smlouvu z důvodu spočívajícím na straně 

zastoupeného ve smyslu ustanovení § 2517 písm. b) OZ (viz kapitola Zachování práva 

na zvláštní odměnu při ukončení obchodního zastoupení zástupcem z důvodů na straně 

zastoupeného). Odstoupí-li zastoupený, právo na zvláštní odměnu obchodnímu zástupci 

nevznikne, pokud je důvodem odstoupení podstatné porušení povinnosti zástupce. Předběţné 

odstoupení zastoupeného pro budoucí porušení povinnosti dle ustanovení § 2002 odst. 2 OZ 

zřejmě nevylučuje vznik práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu dle ustanovení 

§ 2517 OZ, můţe být nicméně vzato v potaz v rámci posuzování korektivu ekvity (viz kapitola 

Ukončení obchodního zastoupení zastoupeným pro porušení povinnosti zástupce). 

7.2.3. Dohoda o ukončení obchodního zastoupení 

Téţ ukončení obchodního zastoupení dohodou má při splnění dalších podmínek 

za následek vznik práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu. Německé soudy dovodily, 

ţe výše uvedené platí i v případě, ţe iniciativa k ukončení smlouvy dohodou vzejde 

od obchodního zástupce. Takovou dohodu nelze povaţovat za konkludentní výpověď 

obchodního zástupce, která by měla za následek ztrátu práva na zvláštní odměnu 

dle § 2517 písm. b) OZ.165 

7.2.4. Uplynutí času 

Uplynutím času končí smlouvy uzavřené na dobu určitou, v širším smyslu téţ smlouvy 

ukončené výpovědí po uplynutí výpovědní doby (viz kapitola Výpověď). Právo na zvláštní 

odměnu při splnění dalších podmínek obchodnímu zástupci vzniká. 
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BGH, Urt. vom 10.12.1997 – VIII ZR 329/96, BB 1998, 390; BGH, Urt. vom 13.3.1969, BGHZ 52, 12, NJW 

1969, 1023. 
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7.2.5. Smrt / zánik právnické osoby bez právního nástupce 

Obchodní zastoupení bezpochyby zaniká smrtí obchodního zástupce, který je fyzickou 

osobou. To vyplývá jiţ z formulace ustanovení § 2514 odst. 2 OZ, podle nějţ není právo 

na zvláštní odměnu dotčeno „ani zaniklo-li obchodní zastoupení smrtí obchodního zástupce―. 

Ustanovení § 2444 OZ zakotvuje přiměřené pouţití úpravy příkazu na obchodní 

zastoupení, na obchodní zastoupení se tedy pouţije téţ ustanovení § 2441 OZ, které říká, 

ţe „závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. To platí i tehdy, zanikne-li 

právnická osoba, aniž má právního nástupce.“ Ustanovení § 2441 ve spojení s § 2444 OZ 

potvrzují závěr, ţe obchodní zastoupení zaniká smrtí zástupce jako fyzické osoby, a dále říká, 

ţe obchodní zastoupení zaniká téţ smrtí zastoupeného a v případě zániku obchodního zástupce 

či zastoupeného (právnické osoby) bez právního nástupce. 

Ustanovení § 2514 odst. 2 OZ jasně stanovuje, ţe právo na zvláštní odměnu při splnění 

dalších podmínek vznikne i v případě smrti obchodního zástupce. V případě zániku obchodního 

zástupce právnické osoby bez právního nástupce není zvláštní odměnu komu vyplatit. 

Prodej společnosti zastoupeného (share deal nebo asset deal) nemá za následek zánik 

obchodního zastoupení, nemění se ani povinný k placení zvláštní odměny. Prodej společnosti 

můţe představovat okolnost na straně zastoupeného, která dle okolností případu můţe být 

důvodem k ukončení obchodního zastoupení obchodním zástupcem bez ztráty práva na zvláštní 

odměnu dle ustanovení § 2517 b) OZ (viz kapitola Zachování práva na zvláštní odměnu 

z důvodů spočívajících na straně zastoupeného). V případě prodeje společnosti můţe výhodu 

zastoupeného představovat téţ cena prodeje. Německá judikatura vychází z domněnky, 

ţe součástí ceny prodeje společnosti je i cena za existující zákaznickou základnu, pokud 

ji kupující můţe vyuţít (viz kapitola Prodej zastoupeného). 

7.2.6. Faktické ukončení obchodního zastoupení 

V zásadě platí, ţe obchodní zastoupení musí být právně ukončeno. Pouhé faktické 

ukončení činnosti bez ukončení právního vztahu ke vzniku práva na zvláštní odměnu 

nepostačuje. Faktické ukončení činnosti ale můţe být významné pro výpočet výše zvláštní 

odměny tím způsobem, ţe se při výpočtu provizí zohledňuje období předcházející faktickému 

ukončení.166 
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EMDE, Raimond. Vertriebsrecht. Kommentar. §§ 84-92c HGB. 3. Auflage. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 

GmbH, 2014, s. 1274-1275, odst. 80. ISBN 978-3-11-033969-7. 
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Příkladem takového faktického ukončení obchodního zastoupení je ukončení výroby 

produktu v působnosti obchodního zástupce. Ukončení výroby zastoupeného nemá samo o sobě 

za následek ukončení obchodního zastoupení. Smlouvu musí nejdříve jedna ze stran ukončit. 

Výpověď obchodního zástupce z důvodu (částečného) ukončení činnosti zastoupeného 

by spadala pod výjimku z výjimky dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ, podle které právo 

na zvláštní odměnu obchodního zástupce není vyloučeno, pokud zástupce smlouvu ukončí 

z důvodů spočívajících na straně zastoupeného. Výpověď zastoupeného z důvodu (částečného) 

ukončení výroby nevylučuje právo obchodního zástupce na zvláštní odměnu. Byla-li nicméně 

výroba ukončena z ekonomicky ospravedlnitelných důvodů, nebude zpravidla splněna jedna 

z podmínek vzniku práva na zvláštní odměnu, tj. přetrvávající podstatné výhody zastoupeného, 

a právo na zvláštní odměnu obchodnímu zástupci tedy nevznikne (viz kapitola Odpadnutí 

výhod). 

7.2.7. Řetězení smluv 

Řetězení smluv, tedy situace, kdy vzniká řada bezprostředně na sebe navazujících smluv 

uzavřených na krátkou dobu, které se pak na stejně dlouhou dobu pravidelně prodluţují 

(německy „Kettenverträge―), nemá za následek vznik práva na zvláštní odměnu po kaţdém 

ukončení/před kaţdým prodlouţením smlouvy. Tyto smlouvy jsou dle německé judikatury 

i rozhodnutí NS ČR167 povaţovány pro účely zvláštní odměny za smlouvu jedinou. NS 

ČR se přitom neomezuje pouze na případy smluv prodluţovaných na stejnou dobu, na jakou byly 

původně uzavřeny, nevyţaduje ani výslovně, aby byly smluvní podmínky v navazujících 

smlouvách stejné. Argumentuje přitom tak, ţe ustanovení § 2515 OZ ve shodě se Směrnicí 

hovoří o trvání obchodního zastoupení, nikoliv o trvání smlouvy.168 

Tento závěr lze dle mého názoru uplatnit pouze, pokud na sebe časově navazující 

smlouvy v zásadě nemění podmínky obchodního zastoupení. V opačném případě by mělo být 

moţné ţádat zvláštní odměnu téţ zvlášť po ukončení jednotlivých smluv, jelikoţ není zajištěna 

kontinuita vztahu obchodního zastoupení a uzavřením nové smlouvy s významně jinými 

podmínkami dojde ke vzniku vztahu obchodního zastoupení s jiným obsahem, tedy vzniku 

nového vztahu obchodního zastoupení. V některých případech by mohla mít nemoţnost ţádat 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2016, sp. zn. 23 Cdo 4957/2015. 
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NS ČR se v daném rozhodnutí zabýval maximálním limitem výše zvláštní odměny dle  ustanovení § 2515 OZ. 

Není ale důvod, proč jeho závěry nevztáhnout i na posouzení podmínek vzniku práva na zvláštní odměnu 

dle ustanovení § 2514 OZ. Téţ ustanovení § 2514 OZ hovoří o zániku obchodního zastoupení, nikoliv o  zániku 

smlouvy. 
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zvláštní odměnu ihned po ukončení jedné smlouvy v řetězci téţ negativní vliv na výpočet 

zvláštní odměny (viz argumentace v kapitole Částečné ukončení smlouvy o obchodním 

zastoupení). 

Odmítne-li obchodní zástupce uzavřít další smlouvu v řetězci, nejedná se v zásadě 

o případ, kdy obchodní zástupce ztrácí právo na zvláštní odměnu z důvodu vlastního ukončení 

smlouvy dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ, jelikoţ obě strany od počátku zamýšlely ukončení 

smlouvy k danému datu. 

7.2.8. Částečné ukončení obchodního zastoupení 

V České republice je částečné ukončení smlouvy moţné jen tehdy, pokud si to strany 

ve smlouvě o obchodním zastoupení ujednají nebo na základě následné dohody stran. Je otázkou, 

zda právo na zvláštní odměnu vznikne jiţ částečným ukončením smlouvy (ve vztahu k těm 

zákazníkům, s nimiţ obchodní zástupce v důsledku částečného ukončení smlouvy nebude 

jiţ uzavírat obchody či je bude uzavírat v menší míře), nebo aţ úplným ukončením smlouvy. 

Obdobnou situaci představují změny smlouvy, které vedou k významnému zmenšení působnosti 

obchodního zástupce nebo ke sníţení provize a které mají fakticky stejné následky jako částečné 

ukončení smlouvy, a dále situace, kdy je obchodní zástupce pověřen činností ve vztahu k různým 

výrobkům (sluţbám) zastoupeného na základě několika samostatných smluv. V posledně 

uvedeném případě se klade otázka, zda je třeba všechny tyto smlouvy povaţovat pro účely 

zvláštní odměny za jeden vztah a poţadovat zvláštní odměnu vyplývající ze všech těchto smluv 

jako celku aţ po ukončení všech smluv, nebo zda lze ţádat zvláštní odměnu jednotlivě ve vztahu 

ke konkrétní smlouvě.169 

Doslovný text ustanovení § 2514 OZ zakotvuje jako podmínku vzniku práva na zvláštní 

odměnu zánik obchodního zastoupení,170 coţ mluví pro ukončení vztahu jako celku, bez ohledu 

na to, o kolik smluv se opírá, či zda je ukončován po částech. Dle mého názoru by nicméně mělo 

být moţné ţádat zvláštní odměnu nejen ve vztahu k obchodnímu zastoupení jako celku, ale téţ 

ve vztahu k jednotlivým smlouvám či částečně ukončeným smlouvám (minimálně v případě, 

kdy je změna v působnosti obchodního zástupce zásadní), nicméně vţdy jen jednou (výhody, 

které byly dříve vyrovnány, nebudou po úplném ukončení obchodního zastoupení započítány). 
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K této poslední otázce se kladně vyjadřuje německá judikatura. Viz BGH, Urt. vom 12.2.2003 – VIII ZR 130/01; 

OLG München, Urt. vom 14.9.2011 – 7 U 1348/11, VersR 2012, 440. 
170 

Srov. téţ čl. 17 odst. 1 Směrnice, který mluví o zániku smlouvy (tj. české a anglické znění: „termination 

of the agency contract―) či smluvního vztahu (viz německé znění: „Beendigung des Vertragsverhältnisses―). 
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Částečné ukončení smlouvy či ukončení některé z mnoha smluv zakládajících vztah 

obchodního zastoupení můţe mít zásadní důsledky na rozsah působnosti obchodního zástupce 

a na výši jeho provize. K ukončení zastoupení jako celku můţe dojít aţ po mnoha letech, 

coţ můţe ztíţit výpočet zvláštní odměny a negativně ovlivnit základ pro výpočet zvláštní 

odměny obchodního zástupce, který se v zásadě opírá o výši provizí v posledních letech trvání 

zastoupení. Výklad, který umoţňuje vznik práva na zvláštní odměnu jiţ při částečném ukončení 

smlouvy, chrání obchodního zástupce a odpovídá smyslu a účelu úpravy zvláštní odměny. 

Na druhou stranu můţe být vyčíslení výhody zastoupeného zvlášť k jednotlivě 

ukončeným částem smlouvy, popř. k jednotlivým smlouvám (je-li vztah obchodního zastoupení 

zaloţen několika smlouvami) v některých případech velmi obtíţné. To je například případ, 

kdy by obchodní zástupce svou činností výrazně zvýšil tzv. goodwill zastoupeného. V těchto 

situacích se jeví vhodnější ţádat zvláštní odměnu po úplném ukončení obchodního zastoupení. 

K významnému zmenšení působnosti obchodního zástupce nemusí nutně dojít 

jen na základě změny či částečného ukončení obchodního zastoupení, ale můţe vyplývat 

ze smlouvy o obchodním zastoupení, která například umoţňuje jednostrannou změnu územní 

či věcné působnosti obchodního zástupce zastoupeným či zakotvuje rotační systém mezi 

obchodními zástupci, kdy zástupci mění po určitém období oblast své územní působnosti. 

K významnému zmenšení působnosti obchodního zástupce bez změn ve smluvních podmínkách 

můţe dojít i z dalších důvodů, jako je ukončení či omezení výroby určitého produktu. 

Německá judikatura dospěla v některých situacích k pouţití analogie ukončení 

(či částečného ukončení) obchodního zastoupení, pokud jsou faktické změny v působnosti 

obchodního zástupce významné. Pouţití analogie je ospravedlnitelné, pokud je vzniklá situace 

srovnatelná s právním ukončením smlouvy, a to především z ekonomického pohledu a pohledu 

zájmů stran. Německá judikatura zmiňuje například významné zmenšení území působnosti 

obchodního zástupce v důsledku rotačního systému mezi obchodními zástupci jako ekvivalent 

ukončení smlouvy, který dává obchodnímu zástupci moţnost uplatnit právo na zvláštní odměnu 

jiţ touto změnou. Zástupce ale můţe zvláštní odměnu ţádat téţ po právním ukončení smlouvy. 

Výhody, které byly dříve vyrovnány, nebudou započítány.171 
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Dle německé judikatury má částečná výpověď za následek vznik práva na zvláštní odměnu například v případě 

rozsáhlého sníţení území působnosti či okruhu zákazníků. Srov. OLG Nürnberg BB 1958, 1151. 
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7.3. Zisk nových zákazníků či významné rozvinutí obchodu 

Čl. 17 odst. 2 Směrnice a jemu odpovídající ustanovení § 2514 OZ výslovně zakotvují 

dvě podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu. První podmínkou je existence přetrvávajících 

podstatných výhod zastoupeného vyplývajících ze zástupcem získaných nových zákazníků nebo 

z podstatného rozvinutí (slovy Směrnice „zvýšení objemu―) obchodu se stávajícími zákazníky. 

První podmínka v sobě zahrnuje dvě dílčí podmínky, které musí být splněny kumulativně – 

obchodní zástupce musí za a) získat nové zákazníky či podstatně rozvinout obchod se stávajícími 

zákazníky a za b) zastoupený musí mít z těchto obchodů přetrvávající podstatné výhody.172 

V této kapitole se zabývám první dílčí podmínkou. 

Obchody s novými zákazníky nebo obchody se stávajícími zákazníky, s nimiţ obchodní 

zástupce významně rozvinul obchod (dále „nárůstoví zákazníci―), budu pro zjednodušení 

dále označovat jako „relevantní obchody―. Nové zákazníky a nárůstové zákazníky budu 

dále pro zjednodušení společně označovat jako „relevantní zákazníky―. 

7.3.1. Zisk nových zákazníků 

K vyhodnocení, zda obchodní zástupce získal nového zákazníka, je třeba se nejdříve 

podrobně zabývat jednotlivými sloţkami této dílčí podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu, 

tj. pojmem zákazník, novostí zákazníka a v neposlední řadě ziskem zákazníka. 

7.3.1.1. Zákazník 

Pojem zákazníka OZ nijak nedefinuje. Z povahy ustanovení § 2514 OZ zakotvujícího 

právo na zvláštní odměnu vyplývá, ţe se pro účely tohoto ustanovení jedná o fyzickou nebo 

právnickou osobu, se kterou zastoupený (sám nebo prostřednictvím obchodního zástupce) 

uzavřel obchod (respektive učinil rozhodnutí k uzavření obchodu, viz níţe) týkající 

se zboţí/sluţby zastoupeného, jeţ spadá do oblasti působnosti obchodního zástupce a za uzavření 

obchodu s ním náleţí obchodnímu zástupci odměna.173 Německá literatura a judikatura došly 

k závěru, ţe pojem zákazníka je třeba vykládat z ekonomického hlediska a široce. Zákazníkem 

můţe být například téţ osoba, která v rámci svého povolání pravidelně pro jiné, jejich jménem 

a na jejich účet, ovšem ze svého rozhodnutí objednává určité zboţí (např. architekt),174 nebo 

leasingový nájemce zboţí, pokud má nájemce volbu výrobce zboţí a pokud pronajímatel (jako 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2011, sp. zn. 32 Cdo 3359/201. 
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Srov. Zprávu Komise, s. 2. 
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OLG Düsseldorf, HVR Nr. 504; OLG Hamm, HVR Nr. 321. 
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smluvní strana smlouvy se zastoupeným) slouţí pouze k financování zboţí.175 Významné je tedy, 

kdo učinil ekonomické rozhodnutí k uzavření obchodu. 

Ačkoliv OZ hovoří v mnoţném čísle o „zákaznících―, v závislosti na okolnostech 

postačuje dle Zprávy Komise zisk i jediného zákazníka.176 

Sporná je otázka, zda můţe být za zákazníka ve smyslu ustanovení § 2514 OZ 

povaţována téţ osoba prodávající zboţí nebo poskytující sluţby, tedy dodavatel. Ačkoliv obecné 

pouţití slova zákazník takovému výkladu odporuje, rozhodnutí Oberlandesgericht (vrchní 

zemský soud) Hamburg tento výklad naopak podporuje.177 

7.3.1.2. Nový zákazník 

Dle rozhodnutí SDEU ve věci Marchon Germany je třeba pojem nového zákazníka 

vykládat vzhledem k ochrannému účelu Směrnice široce. Za nové zákazníky lze tedy povaţovat 

i zákazníky, se kterými zastoupený udrţoval obchodní vztahy ohledně jiného zboţí, pokud musel 

obchodní zástupce za účelem prodeje nového zboţí vytvořit se zákazníkem specifický obchodní 

vztah.178 Jako „nového― můţeme tedy označit takového zákazníka, se kterým zastoupený neměl 

doposud ve vztahu k danému výrobku či sluţbě ţádné obchodní vztahy. Dle německé judikatury 

lze ale za nového označit téţ zákazníka, se kterým zastoupený měl ve vztahu k danému výrobku 

či sluţbě obchodní vztahy v dávné minulosti a kterého se obchodnímu zástupci podařilo znovu 

získat.179  

Věcné ohraničení – jiné zboží 

Z rozhodnutí SDEU ve věci Marchon Germany vyplývá, ţe pokud obchodní zástupce 

zprostředkuje obchody se stávajícím zákazníkem ohledně jiného zboţí, je tohoto zákazníka 

pro účel zvláštní odměny třeba povaţovat za nového. Jiné zboţí můţe být přitom i zboţí stejného 

druhu jako zboţí dodávané zákazníkovi v minulosti, nicméně jiné značky (v případě řešeném 

SDEU se jednalo o různé značky obrouček brýlí), pokud obchodní zástupce vytvoří za účelem 

prodeje tohoto zboţí se zákazníkem specifický obchodní vztah.180 
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Co je míněno specifickým obchodním vztahem nebylo dosud dostatečně vymezeno 

ani německou judikaturou. SDEU181 a BGH182 se pouze vyjádřily v tom smyslu, ţe je třeba 

posuzovat úsilí obchodního zástupce a skutečnost, zda musel obchodní zástupce vyvinout 

specifickou obchodní strategii. 

Osobní ohraničení 

Německá judikatura a odborná literatura183 došly k závěru, ţe nového zákazníka je třeba 

určit na základě ekonomické a faktické, nikoli právní organizace zákazníka. Pokud je stávajícím 

zákazníkem zastoupeného koncern, mohou být na koncernu fakticky a ekonomicky nezávislé 

dceřiné společnosti povaţovány za nové zákazníky. Naopak právně nezávislé společnosti, které 

jsou ale z ekonomického pohledu totoţné se stávajícím zákazníkem, za nového zákazníka být 

povaţovány nemohou. Pouhá organizační změna zákazníka (změna právní formy, přeměna 

společnosti) nevede k zisku nového zákazníka.184 Naopak nově získaný zákazník ztratí svou 

novost, pokud je převzat stávajícím zákazníkem a pokud si zároveň neuchová svou faktickou 

samostatnost. 

Zákazník nemusí být nový pro obchodního zástupce, musí být nový pro zastoupeného.185 

Německé soudy došly k závěru, ţe pokud bude například obchodní zástupce nejdříve činný 

pro společnost, která v rámci asset deal prodá svůj majetek jiné společnosti, a následně 

pro kupujícího této společnosti, zákazníky, které s sebou obchodní zástupce přinese, je ve vztahu 

ke kupujícímu (novému zastoupenému) třeba povaţovat za nové zákazníky.186 Výši zvláštní 

odměny lze pak v těchto případech redukovat v rámci korektivu ekvity. 

Opakem nového zákazníka je zákazník stávající, který byl získán v minulosti 

např. předchůdcem obchodního zástupce či zastoupeným samotným. Postačí přitom, pokud 

zákazník v minulosti učinil u zastoupeného i jen jedinou objednávku. 
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7.3.1.3. Zisk zákazníka 

Za „zisk zákazníka― povaţujeme situace, kdy činnost obchodního zástupce byla alespoň 

jedním z důvodů uzavření obchodu. Existuje tedy částečná příčinná souvislost mezi uzavřením 

obchodu a činností obchodního zástupce.187 Tato částečná příčinná souvislost je postačující 

ale téţ nezbytná.188 V zásadě postačuje jakákoliv forma spolupůsobení obchodního zástupce, 

výjimkou jsou pouze nevýznamné výpomocné činnosti. Nejde tedy o zisk zákazníka, pokud 

zákazník pouze spadá do územní působnosti výhradního obchodního zástupce, ale obchodní 

zástupce se o jeho zisk aktivně nepřičinil.189 Za obchod s takovým zákazníkem sice obchodní 

zástupce získá provizi, tento zákazník ale není relevantní pro vznik práva na zvláštní odměnu 

a její výpočet. 

Rozhodující není, zda činnost obchodního zástupce byla hlavní motivací zákazníka 

k uzavření obchodu (hlavní motivací můţe být například kvalita výrobku či jeho známost 

na trhu), postačuje částečná příčinná souvislost mezi činností obchodního zástupce a uzavřením 

obchodu. Německé soudy dospěly k závěru, ţe příčinná souvislost můţe být dána i v případech, 

kdy samotná značka výrobce vede zákazníka k uzavření obchodu (např. v případě prodeje aut)190 

nebo v případě monopolu výrobce na relevantním trhu.191 Pokud zákazníka k uzavření obchodu 

významně motivovaly okolnosti nezávislé na činnosti obchodního zástupce, lze tuto skutečnost 

zohlednit v rámci korektivu ekvity sníţením zvláštní odměny.192 Pokud je ovšem zákazník 

získán výhradně na základě reklamy zastoupeného nebo doporučení třetí osoby, je příčinné 

působení obchodního zástupce na uzavření obchodu vyloučeno, a to i pokud zákazník kontaktuje 

obchodního zástupce za účelem objednávky nebo dále zákazníka obsluhuje a pečuje o něj. O zisk 

zákazníka tedy nejde v situaci, kdy je zákazník pevně rozhodnut obchod uzavřít ještě předtím, 

neţ dojde ke kontaktu s obchodním zástupcem, zde příčinné spolupůsobení obchodního zástupce 

chybí.193 

Podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu není zvláštní úsilí obchodního zástupce 

vynaloţené k zisku zákazníka. Téţ současné vynaloţení úsilí zastoupeného k získání stálého 

zákazníka nemá vliv na vznik práva na zvláštní odměnu obchodního zástupce. I v případě, 

kdy činnost obchodního zástupce nevedla k uzavření obchodu a zákazník se rozhodl k uzavření 
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obchodu aţ následkem činnosti zastoupeného samotného, je v zásadě příčinná souvislost činnosti 

obchodního zástupce na zisku zákazníka dána. Skutečnost, ţe obchodní zástupce nemusí pro zisk 

zákazníka vynaloţit výrazné úsilí (např. z důvodu popularity zboţí) se často projevuje v niţší 

provizi, a v důsledku téţ v niţší zvláštní odměně, nebo můţe být zohledněno v rámci korektivu 

ekvity.194 

Německé soudy dále dovodily, ţe zákazník musí být obchodním zástupcem získán 

v rámci vztahu obchodního zastoupení. Zákazníci, kteří byli dříve získáni obchodním zástupcem 

v rámci jiného právního vztahu (např. pracovněprávního), tedy nelze povaţovat za zákazníky 

získané obchodním zástupcem.195 Pokud se obchodnímu zástupci podaří odradit rozhodnutého 

zákazníka od odchodu, nejedná se dle Emdeho o jeho zisk.196 Dále dle BGH není postačující, 

pokud obchodní zástupce vzbudí zájem osoby o zboţí, tato osoba se ale sama zákazníkem 

nestane, nicméně doporučí zboţí třetí osobě, která jej pak objedná. 197 

7.3.2. Významné rozvinutí obchodu 

Rozvinutí obchodu s dosavadními zákazníky představuje situaci, kdy se obchodnímu 

zástupci podaří prostřednictvím své činnosti (zejména péčí o zákazníka, posilováním vztahu 

se zákazníkem) významně zvýšit obrat s tímto zákazníkem, a to ať uţ na základě zvýšení 

mnoţství prodaného zboţí/sluţeb či na základě rozšíření palety prodaného zboţí/sluţeb. Jedná 

se tedy o rozvinutí obchodu kvantitativního či kvalitativního rázu.198 

Co se týče příčinné souvislosti, platí pro rozvinutí obchodu se stávajícími zákazníky 

jiţ řečené pro zisk nových zákazníků. Ke zvýšení obratu tedy musí dojít (alespoň částečně) 

v důsledku činnosti obchodního zástupce. Příčinná souvislost tedy není dána zejména, pokud 

dojde k navýšení obratu pouze v důsledku zvýšení cen či inflace. Naopak sníţení cen nemůţe 

mít negativní vliv na posouzení rozvinutí obchodu obchodním zástupcem, pokud se např. zvýšil 

objem prodaného zboţí.199 
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7.3.2.1. Významnost rozvinutí obchodu 

Jiţ ze znění ustanovení § 2514 OZ („významně rozvinul obchod―) a čl. 17 Směrnice 

(„podstatně zvýšil objem obchodu―) vyplývá, ţe se musí jednat o rozvinutí obchodu mající určitý 

význam. Nepostačuje tedy jakékoliv zvýšení obratu (které je v zásadě jiţ odměněno provizí), 

ale musí jít o zvýšení významné.200 Co konkrétně si představit pod významným rozvinutím 

obchodu ţádný ze dvou výše zmíněných předpisů nespecifikuje. 

Míru „významnosti― rozvinutí obchodu specifikuje německá úprava zvláštní odměny 

v ustanovení § 89b odst. 1 HGB, dle které má rozvinutí obchodu se stávajícím zákazníkem 

ekonomicky odpovídat získání nového zákazníka. Dle německé úpravy se tedy musí jednat 

o zvýšení obratu o minimálně 100 procent.201 Německá úprava není v tomto bodě zřejmě 

v souladu se Směrnicí. Směrnice ţádnou minimální hranici významnosti nedefinuje, německý 

výklad je v neprospěch obchodního zástupce a odporuje tedy SDEU prosazovanému výkladu 

Směrnice ve prospěch obchodního zástupce. OLG Celle ve svém rozhodnutí z roku 

2017 navzdory textu § 89b HGB a dosavadní judikatuře potvrdil významné rozvinutí obchodu 

v případě zvýšení obratu se stávajícím zákazníkem o 50 procent.202 

Pro určení „významnosti― rozvinutí obchodu tedy neexistuje ţádná pevná hranice. 

Lze nicméně dospět k závěru, ţe rozvinutí obchodu bude vţdy významné, pokud dojde 

k navýšení obchodu o 100 a více procent. 

V praxi německých soudů se míra rozvinutí obchodu počítá na základě srovnání obratu 

při vzniku a ukončení vztahu obchodního zastoupení. Výjimečně je třeba zohlednit, pokud byl 

poslední rok trvání vztahu atypický, například pokud je ztráta zákazníků způsobena jednáním 

zastoupeného nebo pokud jsou ztráta či zisk zákazníků pouze dočasné. Obrat je při výpočtu třeba 

očistit od inflace/růstu cen, popř. deflace/sníţení cen.203 

Je sporné, jak by se konkrétní míra rozvinutí obchodu měla projevit při výpočtu výše 

zvláštní odměny, který v zásadě probíhá na základě kvantifikace přetrvávajících výhod 

zastoupeného z nově vytvořených či rozvinutých obchodních spojení, přičemţ tyto výhody jsou 

nejčastěji kvantifikovány jako provize z obchodů s relevantními zákazníky, které obchodní 

zástupce ukončením obchodního zastoupení ztrácí. Sporná je tedy v zásadě otázka, zda mají být 

do výpočtu zvláštní odměny zahrnuty ztracené provize z obchodů s nárůstovými zákazníky 

v plné výši, nebo jen ve výši odpovídající míře rozvinutí obchodu – tj. pokud by v důsledku 
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činnosti obchodního zástupce došlo ke zdvojnásobení obratu zastoupeného, do výpočtu zvláštní 

odměny by se započítalo pouze 50 procent ztracené provize. Dle mého názoru reflektuje výpočet 

zvláštní odměny na základě ztracené provize v míře dle rozvinutí obchodu přesněji výhody 

zastoupeného, a proto by tento výpočet měl být preferován. 

7.3.3. Vznik trvalého obchodního spojení mezi zastoupeným a zákazníkem 

Dalším kvazipředpokladem vzniku práva na zvláštní odměnu je vytvoření trvalého 

obchodního spojení mezi zastoupeným a zákazníkem. 

7.3.3.1. Teoretický základ 

Tento předpoklad se zakládá na myšlence, ţe zvláštní odměna představuje v zásadě 

odměnu za obchodním zástupcem vytvořenou zákaznickou základnu, která musí mít určitou 

stálost, aby mohla mít do budoucna nějakou vyuţitelnost pro zastoupeného a aby mohla být 

naplněna další podmínka vzniku práva na zvláštní odměnu, sice existence přetrvávajících 

podstatných výhod zastoupeného.204 Zvláštní odměna tedy v zásadě směřuje k odměnění 

obchodního zástupce za zisk zákazníka stálého či potencionálně stálého, tedy zákazníka, který 

se zastoupeným v minulosti uzavřel více obchodů, nebo u kterého se uzavření více obchodů 

do budoucna předpokládá. 

7.3.3.2. Právní základ 

Směrnice výslovně nevyţaduje vytvoření spojení trvalejšího rázu mezi zastoupeným 

a zákazníkem v případě zisku nových zákazníků. Německé znění čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice 

nicméně podmínku existence trvalého obchodního spojení se zákazníkem zakotvuje v případě 

významného rozvinutí obchodu.205 Anglické, francouzské, italské či české znění Směrnice206 

nicméně hovoří pouze o podstatném zvýšení (objemu) obchodu se stávajícími zákazníky, tedy 

nevyţaduje vznik obchodního spojení. Vznik obchodního spojení (německy 

„Geschäftsverbindung―) s novými zákazníky pak vyţaduje i vnitrostátní německá úprava 

zvláštní odměny v ustanovení § 89b HGB.207 Vzhledem k převaţujícím jazykovým verzím 
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Směrnice a výkladu ve prospěch obchodního zástupce lze dojít k závěru, ţe Směrnice existenci 

obchodního spojení nutně nevyţaduje. 

7.3.3.3. Kvazi podmínka 

Vytvoření trvalého spojení se zákazníkem tedy není samostatnou podmínkou vzniku 

práva na zvláštní odměnu, ale opírá se o samou povahu zvláštní odměny jako odměny 

za vytvořenou zákaznickou základnu (která musí ze své povahy vykazovat určitou stálost) 

a o jinou podmínku vzniku práva na zvláštní odměnu – existenci přetrvávajících podstatných 

výhod zastoupeného. Proto bude existence trvalého spojení se zákazníkem v zásadě nutná. 

NS ČR se zřejmě s tímto závěrem ztotoţňuje, kdyţ v rozhodnutí ze dne 28. listopadu 

2018 judikoval, ţe budoucí obchody jsou pro výpočet základu zvláštní odměny relevantní pouze 

do té míry, v jaké odpovídají výhodě spočívající v generování dalších obchodů 

(např. souvisejících produktů), pokud by platilo, ţe jiţ samotné vytvoření nově navázaných nebo 

rozvinutých obchodních vztahů se zákazníky takovou výhodu přineslo.208 

Jen výjimečně mohou zastoupenému vzniknout z obchodu s jednorázovým zákazníkem 

podstatné výhody, které přetrvají i po ukončení obchodního zastoupení.209 V těchto ojedinělých 

případech je v souladu s výkladem Směrnice ve prospěch obchodního zástupce třeba trvat 

na vzniku práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu i ve vztahu k těmto jednorázovým 

zákazníkům. 

7.3.3.4. Prognóza 

Projevem trvalého obchodního spojení mezi zákazníkem a zastoupeným je pravidelné 

uzavírání obchodů mezi těmito subjekty. Z existence obchodního spojení lze tedy vyvozovat, 

ţe i po skončení obchodního zastoupení bude zákazník se zastoupeným obchodovat, a bude tedy 

profitovat z vytvořených obchodních spojení, aniţ by obchodnímu zástupci platil provizi. 

Posouzení existence obchodního spojení, resp. trvalosti vztahu mezi zákazníkem a zastoupeným, 

má význam především do budoucna. Jedná se tedy o určitou prognózu budoucího vývoje, která 

se nicméně do jisté míry opírá o minulé skutečnosti (mnoţství v minulosti uzavřených 

obchodů atd.). Mnoţství uzavřených obchodů není jediným ukazatelem vzniku obchodního 

spojení. Nelze vyloučit, ţe obchodní spojení vzniklo téţ se zákazníkem, který v minulosti 

uzavřel se zastoupeným i jen jediný obchod. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2018, sp. zn. 32 Cdo 6020/2016. 
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Např. nepřímá výhoda, kdy uzavření obchodu s  jednorázovým zákazníkem má významný pozitivní vliv na vztahy 

s jinými zákazníky. 
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Při posouzení trvalosti vztahu se zákazníkem je potřeba zohlednit povahu obchodu. 

Pro některé výrobky (stavební stroje, kuchyňské přístroje) je delší doba mezi objednávkami 

obvyklá. Proto i několikaroční prodleva mezi objednávkami nemusí nutně znamenat přerušení 

či neexistenci obchodního spojení se zákazníkem. V zásadě postačí, pokud lze do budoucna 

počítat s dalšími objednávkami od daného zákazníka. Jelikoţ je prokázání dlouhodobosti 

obchodního spojení velmi obtíţné, ne-li nemoţné, pomáhají si německé soudy statistikami 

z relevantní oblasti podnikání.210 

7.3.3.5. Potencionálně stálý zákazník  

Při posuzování vzniku práva na zvláštní odměnu a její výše zahrnují německé soudy 

i ty zákazníky, kteří se zastoupeným do ukončení vztahu obchodního zastoupení uzavřeli pouze 

jeden obchod, ale existuje určitá pravděpodobnost, ţe uzavřou další obchod či obchody 

v budoucnu.211 BGH dovodil existenci trvalého obchodního spojení konkrétně u těch zákazníků, 

kteří do ukončení obchodního zastoupení uzavřeli se zastoupeným pouze jeden obchod, jehoţ 

předmětem byl výrobek s dlouhou ţivotností (a pro nějţ je tedy typické, ţe případná další 

objednávka by přišla aţ po delším časovém období) a u nichţ lze očekávat, ţe uzavřou 

se zastoupeným další obchod například proto, ţe zastoupený poskytuje těmto zákazníkům 

servisní sluţby či stálou zákaznickou péči ohledně těchto výrobků – například se při prodeji 

vozidla dá očekávat, ţe zákazník vyuţije sluţeb zastoupeného při následném servisu.212 

Jednorázové zákazníky (německy „Einmalkunde―) lze tedy do relevantních zákazníků zahrnout 

zejména tehdy, pokud existuje dostatečný opěrný bod pro to, ţe v budoucnu budou s těmito 

zákazníky uzavřeny i další obchody. 

7.3.3.6. A contrario 

A contrario by při posuzování vzniku práva na zvláštní odměnu a výpočtu její výše 

neměli být (aţ na výjimky – viz výše) zohledněni jednorázoví zákazníci, u kterých nelze 

do budoucna počítat s ţádnou další objednávkou.213 Mezi ně řadíme zákazníky těch výrobků 

či sluţeb, které jsou široce nabízeny různými výrobci v prakticky stejné kvalitě a u kterých tedy 

nelze v blízké době předpokládat další objednávky.214  
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MENGES, Julia. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im Spannungsverhältnis zwischen 

Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 182-184. ISBN 978-3-8487-1677-7. 
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BGH, MDR 1996, 689; BGH, VersR 1996, 1236. 
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BGH, NJW 1997, 1503 (1504f) - tzv. Renault rozhodnutí. 
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BGH, NJW 1998, 66, (67); BGH, NJW 1997, 1503 (1504); BGH, NJW 1982, 1757 (1758). 
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BGH, NJW 1985, 859f; BGH, NJW 1974, 1242 (1243). BGH nicméně uznal v minulosti stálost zákazníka 

po prokázání minimálně tří objednávek u  cestovní kanceláře - BGH, BB 1975, 189 (199).  
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7.4. Přetrvávající podstatné výhody 

Přetrvávající podstatné výhody jsou součástí první podmínky vzniku práva na zvláštní 

odměnu zakotvené v ustanovení § 2514 OZ. Musí tedy platit, ţe obchodní zástupce významně 

rozvinul obchod nebo získal nové zákazníky a zároveň ţe i po ukončení vztahu obchodního 

zastoupení má zastoupený podstatné výhody vyplývající z obchodů s těmito zákazníky.215 

7.4.1. Pojem výhoda 

„Výhodou― je kaţdé ekonomické zlepšení postavení zastoupeného. Dle Emdeho se musí 

jednat o výhody peněţitého charakteru, jelikoţ musí odůvodňovat svůj právní následek, 

tj. vyplacení zvláštní odměny.216 

Pojem výhody je třeba vykládat široce. Postačuje ekonomické zvýhodnění zastoupeného 

plynoucí z relevantních obchodů, a to i nepřímo.217 Výhoda tedy nemusí vyplývat přímo 

ze smluvního protiplnění zákazníků. Postačí plnění třetí osoby v důsledku smluvní činnosti 

obchodního zástupce (např. prodej společnosti zastoupeného za vyšší cenu).218 

7.4.2. Výhoda zastoupeného 

SDEU judikoval ve svém rozhodnutí ve věci Semen, ţe je třeba posuzovat pouze výhody 

zastoupeného, nikoliv výhody třetích osob, a to ani osob, které jsou se zastoupeným v koncernu. 

SDEU došel k tomuto závěru na základě jazykového výkladu čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice, 

který výslovně hovoří o „výhodách zmocnitele― (tj. zastoupeného); na základě systematického 

výkladu, kdy maximální výše zvláštní odměny je vypočítána na základě odměn obdrţených 

obchodním zástupcem, přičemţ tyto odměny vyplácí přímo zastoupený, nikoliv jiná společnost 

v koncernu; a konečně téţ na základě výkladu cílů Směrnice, kterým je mimo jiné právní jistota, 

která vylučuje, aby se zohledňovaly výhody třetích osob, není-li tak dohodnuto ve smlouvě mezi 

zastoupeným a obchodním zástupcem.219 
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7.4.3. Výhoda „z těchto obchodů“  

Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. a) OZ vyţaduje, aby měl zastoupený „dosud z těchto 

obchodů podstatné výhody―. V kontextu tohoto ustanovení jsou „těmito obchody― myšleny 

obchody s novými či nárůstovými (tj. relevantními) zákazníky. 

Pojem výhod z těchto obchodů je třeba vykládat široce. V kontextu Směrnice nelze toto 

ustanovení vykládat způsobem, ţe zastoupený musí mít výhody přímo z relevantních obchodů 

uzavřených za trvání obchodního zastoupení (uzavřením obchodů se přitom myslí uzavření 

obchodních smluv). Směrnice při určení relevantních výhod spíš neţ na uzavřené relevantní 

obchody klade důraz na relevantní zákazníky. Dle čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice, musí mít 

zastoupený „podstatné výhody z obchodu s těmito zákazníky―.220 Nejen znění, ale i cíl Směrnice 

hovoří pro širší vnímání výhod neţ jen jako výhod z minulosti uzavřených obchodů. Výhody 

pouze z minulosti uzavřených obchodů by se brzy vyčerpaly (obdobně viz kapitola Ztracené 

provize podkapitola Provize vyplývající „z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky―). 

Největší výhodou pro zastoupeného je vytvoření obchodních spojení se zákazníky, kteří budou 

se zastoupeným obchodovat i po ukončení obchodního zastoupení (resp. vytvoření stabilní 

zákaznické základny).221 Zastoupený můţe benefitovat ze zákaznické základny různými 

způsoby. Jeho výhoda nespočívá toliko ve smluvním protiplnění relevantních zákazníků, 

ale např. téţ v moţnosti zcizit zákaznickou základnu, která tvoří jeho majetek, za určitou 

protihodnotu.222 

Vytvoření obchodního spojení ale není vţdy důsledkem uzavření minulých obchodů, 

ale téţ další činnosti obchodního zástupce, zejména péče o zákazníky. 

7.4.4. Přetrvávající výhody / Prognóza výhod 

Dle ustanovení § 2514 odst. 1 písm. a) OZ je ke vzniku práva na zvláštní odměnu třeba, 

aby měl zastoupený „dosud― podstatné výhody z relevantních obchodů. Z textu zákona není 

jasné, jaký časový okamţik je myšlen slovem „dosud―. „Dosud― by mohlo být vykládáno jako 

k momentu vzniku práva na zvláštní odměnu, to je ale chybné. Právo na zvláštní odměnu vzniká 

v momentě ukončení obchodního zastoupení. V tomto momentě se ovšem ještě ţádné výhody 

zastoupeného nestačily uskutečnit. Myšleny jsou tedy výhody, které bude mít zastoupený 
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BGH, ZIP 1996, 873 (874), NJW 1996, 1752; OLG Köln, Beck RS 2013, 16612.  
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v budoucnu, pokud vyuţije obchodních spojení, které pro něj obchodní zástupce vybudoval. 

Výhody jsou tedy určovány na základě předpovědi budoucího vývoje (prognózy). Tato 

podmínka budoucích výhod zastoupeného je z tohoto důvodu problematická. Upíná 

se na budoucí skutečnosti, které nicméně musí být určeny jiţ k momentu vzniku práva 

na zvláštní odměnu, tj. k momentu ukončení obchodního zastoupení. 

V rámci prognózy je třeba vycházet z objektivního posouzení situace v momentě 

ukončení vztahu obchodního zastoupení.223 Německá judikatura došla k závěru, ţe skutečný 

vývoj můţe být při určování výhod zohledněn pouze, pokud byl v momentě ukončení vztahu 

předvídatelný.224 Na prognózu by tedy neměly mít vliv skutečnosti, které nastaly v období 

od ukončení obchodního zastoupení do rozhodnutí soudu a které nebyly v momentě ukončení 

obchodního zastoupení předvídatelné. 

Pokud by měl být posuzován vývoj nepředvídatelný k momentu ukončení obchodního 

zastoupení, musely by mít strany právo na vrácení či doplacení zvláštní odměny, ukázala-li 

by se prognóza jako chybná, coţ je dle Emdeho obecně odmítáno. Proti zohlednění skutečného 

ale nepředvídatelného vývoje stojí téţ myšlenka, ţe dlouhé vedení sporů by nemělo být 

odměněno.225 

Jsem názoru, ţe současný výklad německých soudů je systematicky a logicky správný. 

Neodporuje zřejmě ani SDEU proklamovanému výkladu ve prospěch obchodního zástupce, 

jelikoţ zohlednění skutečného pozdějšího vývoje můţe být dle okolností konkrétního případu 

ve prospěch i neprospěch obchodního zástupce. Je sporné, zda můţe být pozdější skutečný vývoj 

zohledněn v rámci korektivu ekvity. Logicky a systematicky správné by bylo posuzovat korektiv 

ekvity stejně jako výhody dle okolností známých či předvídatelných v momentě ukončení 

obchodního zastoupení. Na druhou stranu vyţaduje korektiv ekvity zohlednění veškerých 

okolností případu. Pokud bychom vycházeli z názoru, ţe skutečný vývoj lze zohlednit v rámci 

korektivu ekvity, jeví se jako problematický případ, kdy by na základě prognózy vytvořené 

k momentu ukončení obchodního zastoupení ţádné výhody zastoupenému nevznikly, nicméně 

skutečný vývoj by ukázal opak. Takový skutečný vývoj nelze zohlednit v rámci korektivu ekvity, 

protoţe obchodnímu zástupci právo na zvláštní odměnu kvůli neexistenci podstatných výhod 
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zastoupeného vůbec nevznikne. V rámci prognózy by tedy zřejmě bylo třeba klást vysoké nároky 

na situace, kdy ţádné podstatné výhody zastoupenému nevzniknou. Jinými slovy by bylo zřejmě 

třeba nějaké výhody předpokládat, pokud by nebyly dle okolností případu zcela vyloučené. 

Dle mého názoru nelze nepředvídatelné okolnosti, na jejichţ základě je určena hodnota výhod 

zastoupeného, zohlednit ani v rámci korektivu ekvity. Výše zvláštní odměny má být určena 

k momentu jejího vzniku. Tento závěr by byl postaven na hlavu, pokud by bylo moţné jej 

kdykoliv obejít pomocí institutu korektivu ekvity. Dále bychom se téţ dopustili dvojího 

zohlednění stejné okolnosti (jednou v rámci kvantifikace výhod v předpokládaném rozsahu 

a podruhé v rámci korektivu ekvity ve skutečném rozsahu). 

V rámci prognózy by měly být zohledněny pravděpodobné změny v ekonomické situaci 

nebo obchodních vztazích, které mohou mít vliv na výhody, a to i tím způsobem, ţe výhody 

zcela odpadnou. Zda a v jaké výši bude mít zastoupený z obchodního zastoupení po jeho 

ukončení výhody, je třeba zjišťovat především na základě prognózy očekávaných dalších 

objednávek zákazníků.226 V rámci prognózy budoucích výhod se zohledňuje především situace 

na trhu, mortalita zákaznické základny, podmínky hospodářské soutěţe, ţivotnost výrobků, 

insolventnost či přerušení provozu zákazníka, či skutečnost, ţe zákazník začal odebírat zboţí 

od konkurence.227 

Předpověď budoucího vývoje lze v zásadě vystavět pouze na minulých zkušenostech 

daného případu, na základě obecné zkušenosti (znalosti a zkušenosti ze srovnatelných smluvních 

vztahů, statistiky, výsledky průzkumu veřejného mínění apod.) či na v daný moment známých 

budoucích skutečnostech. Prognóza je tedy vystavěna jak na průměrném chování průměrného 

zastoupeného, tak na konkrétních okolnostech případu. 

7.4.5. Typické výhody 

Výhoda zastoupeného spočívá především v trvání obchodního spojení, které obchodní 

zástupce vybudoval. Obchodní spojení přináší výhody vyplývající z předpokládaného budoucího 

uzavření obchodů s relevantními zákazníky. Výhodu získá zastoupený přinejmenším tím, 

ţe bez dalšího placení provizí vyuţívá obchodním zástupcem vybudované obchodní spojení 

se zákazníkem i po ukončení obchodního zastoupení či toto spojení v důsledku zprostředkování 

prvního kontaktu se zákazníkem sám vybuduje. Minimální rozsah výhody tedy spočívá 
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v ušetřených provizích, které by při trvání obchodního zastoupení musely být obchodnímu 

zástupci vyplaceny. Německé soudy vznik takové výhody předpokládají, pokud není prokázáno 

jinak. Taková výhoda například nevznikne, pokud se dá předpokládat, ţe získané zákazníky 

zastoupený ztratí, například protoţe se na trhu objevila konkurence s lacinějšími výrobky 

či protoţe prodávané zboţí vychází z módy.228 Výhoda téţ odpadne, pokud zastoupený 

z ekonomicky ospravedlnitelných důvodů není schopen zástupcem vybudovaných obchodních 

spojení vyuţít (např. v důsledku ukončení provozu či přechodu na výrobu jiného zboţí) - 

viz kapitola Odpadnutí výhod. 

Výhoda můţe být dlouhodobého či jednorázového charakteru. Výhoda musí představovat 

odraz (protiplnění) za vytvoření obchodního spojení obchodním zástupcem. Výhodu nelze určit 

na základě pouhého porovnání zákaznické základny před vznikem a po zániku obchodního 

zastoupení.229 Příčiny ke změnám v zákaznické základně mohou být různé a lze je zohlednit 

v rámci korektivu ekvity. Riziko, ţe stávající zákazníci za trvání obchodního zastoupení odejdou, 

nese zastoupený. Riziko, ţe za trvání zastoupení odejdou obchodním zástupcem nově získaní 

či nárůstoví zákazníci, nese obchodní zástupce. 

Směrnice ani OZ výhody nijak nedefinují. Jaké veškeré výhody mohou zastoupenému 

z trvání obchodního spojení vzniknout, judikatura ani odborná literatura dosud dostatečně 

nevyjasnily. Jaké konkrétní výhody z obchodního spojení zastoupený čerpá, ovlivňuje 

kvantifikaci výhod v rámci výpočtu zvláštní odměny. Jak uvedeno výše, minimální hodnotu 

výhod představují úspory z obchodnímu zástupci nevyplacených provizí. V dalším odkazuji 

na kapitolu Výpočet zvláštní odměny a v jejím rámci především na podkapitolu Alternativní 

metody kvantifikace výhod zastoupeného. 

7.4.6. Možnost využití výhod 

Zda zastoupený výhody ze zákaznické základny vytvořené obchodním zástupcem 

efektivně vyuţije či nikoliv, není pro vznik práva na zvláštní odměnu v zásadě podstatné. Jinými 

slovy zvláštní odměnou je vyrovnáno nikoliv úspěšné vyuţití výhody, ale moţnost ji vyuţít. 
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K tomuto výkladu dospěla německá judikatura230 a odpovídá téţ SDEU prosazovanému výkladu 

ve prospěch obchodního zástupce. 

Německá judikatura došla k závěru, ţe právo na zvláštní odměnu můţe vzniknout 

i v případě, ţe zákaznickou základnu nelze vyuţít bez dalšího a je třeba dalšího obvyklého úsilí 

zastoupeného nebo třetí osoby.231 

7.4.7. Odpadnutí výhod 

Od zásady, ţe ke vzniku práva na zvláštní odměnu postačuje vyuţitelnost výhod 

zastoupeným, se lze odchýlit pouze výjimečně. Německá judikatura došla k závěru, 

ţe zastoupený můţe činit rozhodnutí, která mohou mít vliv na vyuţitelnost výhod, vedou-li jej 

k tomu věcné (především ekonomické) důvody. Zastoupený není povinen upustit od ekonomicky 

odůvodněných změn jen proto, aby obchodní zástupce neztratil provizi/zvláštní odměnu.232 

Německá judikatura došla k závěru, ţe v těchto případech výhoda odpadá a zvláštní odměna 

za ni nevzniká. 

Platí přitom výše uvedené k předvídatelnosti výhod, tedy odpadnutí výhody má relevanci 

pro vznik práva na zvláštní odměnu a její výši pouze, pokud v momentě ukončení zastoupení 

byla skutečnost, ţe se výhody nerealizují, předvídatelná. 

Níţe uvádím typické situace, u kterých připadá v úvahu odpadnutí výhod a uvádím 

závěry, které vykrystalizovaly z rozsáhlé judikatury německých soudů. 

Omezení či zastavení výroby 

Vzorovým případem nemoţnosti vyuţít zákaznické základny je omezení či zastavení 

výroby zboţí (či upuštění od nabízení sluţby), které je předmětem zástupcem 

zprostředkovávaných či uzavíraných obchodů. V dané situaci nemá zastoupený v zásadě233 

ţádné přetrvávající výhody ze zastoupení. Zástupce by z důvodu zastavení provozu v budoucnu 

neobdrţel ani ţádné provize, protoţe by nedošlo k uzavření ţádných obchodů. 
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Platí nicméně, jak uvedeno výše, ţe k zastavení či omezení výroby musí dojít z věcných 

(nejčastěji ekonomických) důvodů a ţe musí být v době ukončení obchodního zastoupení 

předvídatelné. Zastavení výroby by nemělo za následek odpadnutí výhod např. v případě 

likvidace společnosti z důvodu rozporů mezi společníky. 

Úpadek zastoupeného  

Úpadek zastoupeného v zásadě nevylučuje vznik práva zastoupeného na zvláštní 

odměnu.234 I v případě úpadku zastoupeného mohou zastoupenému vzniknout podstatné výhody. 

V závislosti na způsobu řešení úpadku můţe zastoupený například pokračovat v podnikání 

a vyuţívat zástupcem vybudované zákaznické základny.235 Přítomnost zákaznické základny 

dále zvyšuje hodnotu společnosti a představuje hodnotu, kterou lze případně zpeněţit. Je-li 

společnost prodána jako celek a převezme-li kupující firmu a distribuční síť zastoupeného, 

předpokládají německé soudy, ţe kupní smlouva zahrnovala téţ protiplnění za zákaznickou 

základnu.236 Výhody sice často neplynou přímo zastoupenému, jelikoţ navyšují majetkovou 

podstatu a zvyšují uspokojení věřitelů, zastoupený ovšem zůstává právním nositelem výhod 

a je mu tedy třeba výhody plně přičítat.237 

Pokud zastoupený v úpadku nemá moţnost vyuţít či zpeněţit zástupcem vybudovanou 

zákaznickou základnu, podstatné výhody mu nevznikají a obchodní zástupce nemá právo 

na zvláštní odměnu. To je aţ na výjimky případ, kdy zastoupený v rámci insolvenčního řízení 

zcela zastaví provoz a/nebo dojde k likvidaci společnosti. 

Insolvence obchodního zástupce můţe mít za následek sníţení výhod zastoupeného, 

pokud lze očekávat odchod zákazníků v důsledku této insolvence. Téţ insolvence zákazníka 

můţe způsobit sníţení či úplné odpadnutí výhod zastoupeného.238 

Prodej zastoupeného 

Obchodním zástupcem vybudovaná zákaznická základna můţe zvýšit kupní cenu 

společnosti, a tak představovat pro zastoupeného nezanedbatelnou výhodu.239 Výhodou 

je v tomto případě dosaţitelné protiplnění za relevantní zákaznickou základnu.240 Zda se hodnota 

                                                 
234 

Zpráva Komise, s. 2. 
235 

OLG München, NJW 1955, 1679. 
236 

OLG Karlsruhe, Urt. vom 22.8.2007 - 15 U 56/07, BeckRS 2007, 14360. 
237 

MENGES, Julia. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im Spannungsverhältnis zwischen 

Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 188-189. ISBN 978-3-8487-1677-7. 
238 

EMDE, Raimond. Vertriebsrecht. Kommentar. §§ 84-92c HGB. 3. Auflage. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 

GmbH, 2014, s. 1323, odst. 169. ISBN 978-3-11-033969-7. 
239 

BGH, BGHZ 49, 39 (43); BGH, NJW 1960, 1292. 
240 

BGH, Urt. vom 9.11.1967 – VII ZR 40/65, NJW 1968, 394; BGH, BB 1996, 1026. 



83 

zákaznické základny promítne do kupní ceny a zda tedy výhoda zastoupenému opravdu vznikne, 

závisí především na tom, zda kupující bude pokračovat v té samé výrobě/poskytování sluţeb 

a bude tedy moci stávající zákaznickou základnu vyuţít. Pokud má kupující moţnost 

zákaznickou základnu vyuţít, vychází německé soudy z domněnky, ţe se cena za zákaznickou 

základnu v konečné ceně projevila, a to i přestoţe nebyla ve smlouvě zvlášť určena.241 Tato 

domněnka se aplikuje zejména v případech, kdy kupující přebírá téţ firmu a distribuční síť 

prodávané společnosti.242 Zásadní je přitom skutečná hodnota zákaznické základny, ne cena 

uvedená ve smlouvě. Ta by totiţ mohla být směšně nízká, aby se zastoupený vyhnul placení 

zvláštní odměny. Existence zákaznické základny se naopak neprojeví v kupní ceně společnosti 

a zastoupenému výhody nevzniknou například v situaci, kdy má kupující zájem pouze o výrobní 

prostory zastoupeného.243 

Kromě výše uvedených případů odpadají výhody zastoupeného (zcela nebo částečně) téţ, 

pokud se zastoupený rozhodne nedodávat menším zákazníkům a udrţovat obchodní vztahy 

pouze s velkými zákazníky (velkoodběr).244 Odchod zákazníka a odpadnutí výhody lze také 

očekávat v případě právního sporu mezi zastoupeným a zákazníkem.245 Výhody odpadnou téţ, 

ukončí-li zastoupený se zákazníkem vztahy z ospravedlnitelných důvodů jako je například 

porušení smlouvy zastoupeným.246 

7.4.8. Podstatnost výhody  

Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. a) OZ shodně s čl. 17 odst. 2 Směrnice stanovuje, 

ţe pouze podstatné výhody na straně zastoupeného zakládají právo obchodního zástupce 

na zvláštní odměnu. 

Posouzení, zda se jedná o výhodu podstatnou či nepodstatnou, se zakládá spíš 

neţ na předpokládaném počtu budoucích obchodů247 či velikosti zástupcem vytvořené 

zákaznické základny (podstatné výhody mohou plynout i jen z jediného zákazníka) na peněţité 
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hodnotě výhody.248 Dle Emde by nicméně této podmínce neměl být přisuzován velký význam 

a měly by být vyloučeny pouze bagatelní výhody.249 

7.5. Korektiv ekvity 

Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ zakotvuje další podmínku vzniku práva 

obchodního zástupce na zvláštní odměnu – placení zvláštní odměny musí být „s ohledem 

na všechny okolnosti případu spravedlivé―. Tato podmínka bývá označována jako korektiv 

ekvity nebo korektiv spravedlnosti.250 

7.5.1. Účel korektivu ekvity 

Účelem zakotvení korektivu ekvity je dosaţení vyváţenosti mezi ius strictum 

a spravedlností v jednotlivých případech. V rámci korektivu ekvity se zohledňují okolnosti, které 

nemohou být brány v potaz při posuzování splnění dalších podmínek vzniku práva na zvláštní 

odměnu. Korektiv ekvity představuje určitý bezpečnostní ventil, který má zajistit, aby placení 

zvláštní odměny bylo úměrné konkrétní situaci. Spravedlnost placení zvláštní odměny je nejen 

podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu, ale téţ důleţitým parametrem pro výpočet zvláštní 

odměny. 

7.5.2. Důsledky aplikace korektivu ekvity 

Posouzení spravedlnosti v jednotlivých případech můţe vést ke zvýšení, sníţení 

či úplnému vyloučení zvláštní odměny. Korektiv ekvity nemůţe zvýšit zvláštní odměnu 

nad maximální limit zakotvený v ustanovení § 2515 OZ. Konečná výše zvláštní odměny tedy 

v důsledku aplikace korektivu ekvity neodpovídá hodnotě přetrvávajících podstatných výhod 

zastoupeného, která představují základ pro výpočet zvláštní odměny. Korektiv ekvity 

dále nemůţe sám o sobě zaloţit právo obchodního zástupce na zvláštní odměnu, nejsou-li 

splněny veškeré další podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu. Jinými slovy, korektiv ekvity 

nemůţe nahradit splnění dalších podmínek vyţadovaných pro vznik práva na zvláštní odměnu. 
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Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu je třeba splnit kumulativně, jak uvádí Zpráva 

Komise251 a potvrzuje téţ NS ČR.252 

Německé soudy aţ do rozhodnutí SDEU ve věci Semen zastávaly postoj, ţe korektiv 

ekvity můţe výši zvláštní odměny pouze sníţit či zcela vyloučit.253 SDEU v tomto rozhodnutí 

judikoval, ţe korektiv ekvity je zásadním parametrem pro výpočet zvláštní odměny a můţe vést 

jak ke sníţení, tak i ke zvýšení zvláštní odměny.254 Takový výklad odpovídá SDEU 

prosazovanému výkladu Směrnice ve prospěch obchodního zástupce. 

Při výpočtu zvláštní odměny často dochází k tomu, ţe kvantifikace výhod zastoupeného 

je provedena na základě určité rovnice (viz kapitola Výpočet zvláštní odměny) a ţe v rámci 

korektivu ekvity dochází ke korekci vypočtené částky tak, aby tato částka reflektovala skutečné 

výhody zastoupeného. Korektiv ekvity tedy často slouţí k upřesnění kvantifikace výhod, 

ke kterému by ale z teoreticko-právního hlediska mělo dojít jiţ na základě zvolení vhodné 

metody výpočtu výhod v prvním kroku, tedy ještě před aplikací korektivu ekvity. 

7.5.3. Okolnosti případu 

Směrnice neusiluje o harmonizaci okolností posuzovaných v rámci korektivu ekvity 

a je přenecháno jednotlivým členským státům EU, aby tyto okolnosti a jejich význam určily. 

Jednotlivé okolnosti korektivu ekvity a jejich význam se tedy mohou ve státech EU významně 

lišit. V Německu například posuzují v rámci korektivu ekvity téţ okolnosti nesouvisející 

se smlouvou o obchodním zastoupení, v Itálii naopak posuzují pouze okolnosti se smlouvou 

související.255 Svoboda států při posuzování korektivu ekvity je nicméně dle rozhodnutí SDEU 

ve věci Semen omezena rámcem čl. 17 odst. 2 Směrnice.256 Co přesně je tímto rámcem myšleno 

SDEU nespecifikoval. Pravděpodobně je tímto rámcem myšleno, ţe zvláštní odměna nesmí být 

určena pouze na základě korektivu ekvity. K tomuto závěru směřuje téţ stanovisko generálního 
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advokáta Madura k rozhodování ve věci Honyvem, ve kterém Maduro zdůrazňuje, ţe korektiv 

ekvity slouţí pouze ke korekci výsledku výpočtu.257 

OZ ani Směrnice neobsahují taxativní výčet okolností, které by měly být v rámci 

korektivu ekvity posuzovány. Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ zmiňuje výslovně pouze 

dvě okolnosti – provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a která vyplývá z obchodů 

s relevantními zákazníky, a (ne)ujednání konkurenční doloţky. Za konkretizovaný korektiv 

ekvity lze dále povaţovat důvody pro vyloučení zvláštní odměny dle ustanovení § 2517 OZ 

(viz kapitola Neexistence výjimky z práva na zvláštní odměnu / Negativní vymezení práva 

na zvláštní odměnu). 

Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ shodně s čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice 

vyţaduje, aby bylo placení zvláštní odměny spravedlivé s ohledem na všechny okolnosti 

případu. Co je myšleno všemi okolnostmi případu není (kromě výše zmíněných, výslovně 

uvedených okolností) zcela jednoznačné. Otázkou je například, zda vedle okolností spojenými 

se smlouvou o obchodním zastoupení mají být posouzeny i okolnosti s touto smlouvou 

nesouvisející jako například osobní poměry obchodního zástupce, tj. jeho věk, zdravotní stav 

či finanční situace. SDEU o této otázce dosud nerozhodoval a ani německá odborná literatura 

se na jasné odpovědi neshoduje. BGH velmi výjimečně zohlednění se smlouvou nesouvisejících 

okolností připustil.258 Vzhledem k tomu, ţe ustanovení § 2517 OZ (resp. čl. 18 Směrnice) 

výslovně přiznává určitým osobním poměrům obchodního zástupce roli při posuzování výjimek 

z práva na zvláštní odměnu, mám za to, ţe vůlí zákonodárce bylo posuzovat v rámci korektivu 

ekvity i tyto okolnosti, které se smlouvou o obchodním zastoupení přímo nesouvisí. 

Při posuzování spravedlnosti je třeba se vyhnout zohlednění stejných okolností, které 

byly jiţ jednou zohledněny při výpočtu základní výše zvláštní odměny (tj. při kvantifikaci výhod 

zastoupeného). 

7.5.3.1. Ztracené provize 

Jako významnou okolnost posuzovanou v rámci korektivu ekvity uvádí ustanovení 

§ 2514 odst. 1 písm. b) OZ a čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice provizi, kterou obchodní zástupce 

ztrácí a která vyplývá z obchodů s relevantními zákazníky. 
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Ztráta provize je důleţitou okolností při posuzování korektivu ekvity, nejde ale v ţádném 

případě o podmínku vzniku práva na zvláštní odměnu. Právo na zvláštní odměnu můţe 

vzniknout i tehdy, pokud obchodní zástupce ţádné provize neztrácí.259 

Ztráta provize má specifickou úlohu nejen v rámci korektivu ekvity, ale můţe slouţit téţ 

jako ukazatel výhod zastoupeného, a tedy určovat základní výši zvláštní odměny (viz Typické 

výhody a kapitola Výpočet zvláštní odměny). V této kapitole analyzuji ztrátu provize z obou 

hledisek – tedy jako aspekt korektivu ekvity a jako základ pro vyčíslení výhod zastoupeného. 

OZ a Směrnice jmenují ztrátu provizí z obchodů s relevantními zákazníky pouze jako 

jednu z okolností, které je třeba brát v úvahu a na kterou je třeba klást zvláštní důraz, ovšem 

nevylučují, aby jako okolnost při uplatnění korektivu ekvity mohla být brána v úvahu i provize, 

kterou obchodní zástupce neztrácí (tj. zejména jednorázová provize) nebo provize z obchodů 

s nerelevantními zákazníky. 

7.5.3.1.1. Provize vyplývající „z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky“ 

Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ hovoří o provizích vyplývajících z obchodů 

uskutečněných s těmito (míněno relevantními) zákazníky. Je otázkou, co je myšleno 

„uskutečněnými obchody―, respektive zda ustanovení směřuje pouze do minulosti na obchody, 

které byly uzavřeny s relevantními zákazníky před ukončením obchodního zastoupení či téţ 

na obchody, které budou s určitou pravděpodobností uzavřeny v budoucnu, po ukončení 

obchodního zastoupení. 

Ustanovení představuje transpozici čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice, jejíţ české i německé 

znění hovoří pouze o „obchodech s těmito zákazníky―, a neomezuje se tedy pouze na obchody 

jiţ uskutečněné. Anglická verze Směrnice nicméně stejně jako znění ustanovení 

§ 2514 odst. 1 písm. b) OZ pouţívá slovo „uskutečněný― (anglicky „transacted―), který zavádí 

do minulosti. 

Původní znění ustanovení § 89b HGB, ze kterého Směrnice a následně i ustanovení 

§ 2514 OZ vychází, výslovně hovořilo o ztrátě provizí z jiţ uzavřených či v budoucnu 

uzavřených obchodů. Německá odborná literatura se shoduje, ţe i přes nové znění ustanovení 

§ 89b HGB a znění čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice, které hovoří pouze o obchodech s těmito 

zákazníky a tyto obchody dále neupřesňuje, je stále třeba ztracené provize vnímat jako provize, 

o které obchodní zástupce ukončením zastoupení přichází a které by při pokračování obchodního 

zastoupení jinak získal z v minulosti uzavřených obchodů či v budoucnosti zřejmě uzavřených 
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obchodů s relevantními zákazníky.260 Takový výklad odpovídá výkladu ve prospěch obchodního 

zástupce a je v souladu s výše řečeným k výhodám (které jsou zpravidla kvantifikovány výší 

ztracených provizí - viz kapitola Výhoda „z těchto obchodů―), tj. ţe text a cíl Směrnice hovoří 

pro širší vnímání výhod neţ jen jako výhod z minulosti uzavřených obchodů. 

NS ČR se v kontextu posuzování charakteru získatelských provizí nejdříve nepřesně 

vyjádřil, ţe je při posouzení spravedlnosti třeba vyhodnotit, zda obchodní zástupce dané provize 

ukončením vztahu obchodního zastoupení ztrácí, coţ předpokládá, ţe by je „jinak 

z již uskutečněných obchodů dostával(a)―.261 NS ČR tedy povaţoval za relevantní pouze provize 

z jiţ uskutečněných obchodů.262 V dalším rozhodnutí jiţ správně poznamenává, ţe budoucí 

obchody jsou relevantní do té míry, v jaké by odpovídaly výhodě spočívající v generování 

dalších obchodů (např. souvisejících produktů) s relevantními zákazníky, pokud by platilo, 

ţe jiţ samotné vytvoření nově navázaných nebo rozvinutých obchodních vztahů takovou výhodu 

přineslo.263 

Provize z v minulosti uskutečněných obchodů 

Dle ustanovení § 2501 OZ má obchodní zástupce právo na provizi za obchody uzavřené 

v průběhu obchodního zastoupení či pokud byl obchod uskutečněn především v důsledku jeho 

činnosti v přiměřené době po zániku zastoupení, anebo učinil-li zákazník objednávku 

před zánikem zastoupení. V těchto případech vzniklo obchodnímu zástupci právo na provizi, 

a on o ni tedy nepřichází. Ustanovení § 2501 OZ je nicméně dispozitivní.264 Provize 

z v minulosti uzavřených obchodů tedy ztratí obchodní zástupce v důsledku ukončení 

obchodního zastoupení jen zcela výjimečně. 

Provize z v budoucnu uskutečněných obchodů 

Nejčastěji ztrácí obchodní zástupce provize z obchodů, které by bývaly byly uzavřeny 

v budoucnu, kdyby obchodní zastoupení trvalo. Jedná se zejména o provize z dalších objednávek 

zboţí/sluţeb stejné kategorie či objednávek zboţí/sluţeb souvisejících s v minulosti uzavřenými 
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obchody (např. servisní sluţby, náhradní díly, náplně). Není potřeba, aby tyto obchody byly 

v momentě ukončení obchodního zastoupení jisté, nemusí ohledně nich tedy například existovat 

smlouva o smlouvě budoucí.265 Postačí, pokud lze uzavření obchodů do budoucna předpokládat 

(viz následující kapitola Prognóza ztracených provizí). Není přitom podstatné, zda by se tyto 

obchody uskutečnily bez dalšího přičinění obchodního zástupce či zda by bylo třeba přičinění 

nástupce obchodního zástupce či zastoupeného.266 

7.5.3.1.2. Prognóza ztracených provizí 

Obdobně jako při určování výhod se výše ztracených provizí určuje na základě 

předpovědi hypotetického budoucího vývoje. Na základě prognózy se tedy zjišťuje provize, 

kterou by obchodní zástupce získal, pokud by nedošlo k ukončení obchodního zastoupení. 

Prognóza ztracených provizí vychází stejně jako prognóza výhod ze znalostí známých 

v momentě ukončení obchodního zastoupení. Skutečný vývoj lze zohlednit pouze pokud byl 

v momentě ukončení obchodního zastoupení předvídatelný. Předpověď se týká pouze ztracených 

provizí plynoucích z jiţ existující zákaznické základny. Zákazníci, které by obchodní zástupce 

mohl potencionálně získat, pokud by zastoupení trvalo, nejsou relevantní.267 

Stejně jako prognóza výhod zastoupeného, představuje prognóza ztrát provizí předpověď 

budoucího vývoje zaloţenou především na minulých skutečnostech, o kterých 

se dá předpokládat, ţe se budou v budoucnu opakovat. Z prognózy by mělo vyplývat, v jakém 

rozsahu a po jak dlouhou dobu bude trvat obchodní spojení mezi zastoupeným a relevantními 

zákazníky. Předpokládaný rozsah a trvání obchodního spojení zastoupeného s relevantními 

zákazníky totiţ vypovídá o době, po kterou obchodní zástupce provize ztrácí a o rozsahu těchto 

ztrát. V rámci předpovědi ztracených provizí je třeba zohlednit specifika daného odvětví, situaci 

na trhu, podmínky hospodářské soutěţe, mortalitu zákaznické základny apod. (srov. kapitola 

Přetrvávající výhody / Prognóza výhod).268 

Dle německé judikatury se výpočet ztracených provizí opírá o předpoklad, ţe vývoj 

v posledním roce trvání obchodního zastoupení bude v zásadě odpovídat vývoji v následujících 

letech. Při výpočtu se tedy v zásadě vychází z provizí získaných z obchodů s relevantními 

zákazníky v posledním roce trvání obchodního zastoupení (viz kapitola Výpočet zvláštní 

odměny). 

                                                 
265 

BGH, BGHZ 30, 103. 
266 

BGH, BGHZ 24, 223 (227 ff.). 
267 

BGH, BGHZ 24, 223 (228); BGH, Urt. vom 11.12.1958, BGHZ 29, 83 (92), NJW 1959, 144 (146); BGH, DB 

1961, 269. 
268 

BGH, Urt. vom 15.10.1992 – I ZR 173/91, NJW-RR 1993, 221. 



90 

7.5.3.1.3. Kauzalita mezi ztrátou provizí a ukončením obchodního zastoupení 

Pro účely zvláštní odměny jsou relevantní pouze provize, které obchodní zástupce ztrácí 

v důsledku ukončení obchodního zastoupení.269 Obchodní zástupce můţe ztratit provize 

i z jiných důvodů, jako je například změna v systému distribuce zastoupeného. Tato změna můţe 

mít za následek, ţe obchodní zástupce by do budoucna mohl počítat pouze s velmi malými 

či dokonce ţádnými provizemi. Skutečnosti mající za následek ztrátu provizí bez ohledu 

na ukončení obchodního zastoupení, musí být nicméně dány v momentě ukončení obchodního 

zastoupení nebo musí být minimálně předvídatelné, jinak nemají na předpověď ztráty provizí 

vliv (k předvídatelnosti viz předchozí kapitola Prognóza ztracených provizí). 

7.5.3.1.4. Relevantní typ provize 

Německá judikatura došla k závěru, ţe pojem ztracené provize pro účely § 89b 

odst. 1 bod 2 HGB (odpovídající ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ) je třeba chápat široce. 

Posuzování ztrát neprobíhá ryze z právního hlediska, ale zejména z hlediska ekonomického. Jako 

provizi je tedy třeba chápat veškeré protiplnění, které by zastoupený při pokračování obchodního 

zastoupení obchodnímu zástupci dluţil. Důleţité není forma protiplnění, ale pouze to, 

zda se jedná o protiplnění za činnost související s uzavíráním obchodů s relevantními zákazníky, 

o němţ se předpokládá, ţe by bylo obchodnímu zástupci vyplaceno, pokud by obchodní 

zastoupení trvalo.270 

Ztracená provize ve smyslu ustanovení § 2514 OZ často není totoţná s provizí, která byla 

obchodnímu zástupci v minulosti vyplacena.271 Obchodní zástupce totiţ mohl dostávat provize 

z obchodů s nerelevantními zákazníky, kteří mu byli pouze přiděleni do péče,272 či provize 

jednorázové (např. získatelské), které obchodní zástupce v zásadě nemůţe do budoucna ztratit.273 

Dle německé judikatury je navíc třeba do výpočtu ztráty provizí zahrnout pouze provize 

obchodního zástupce, které jsou získány v souvislosti s uzavíráním obchodů.274 Německé soudy 

tedy nezahrnují do výpočtu ztráty provize například provize za správu zákaznické základny 

a péči o něj (viz následující podkapitola). Tento závěr vychází z myšlenky, ţe zvláštní odměna 

představuje odměnu za vytvoření zákaznické základny. Omezení pouze na provize získané 
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v souvislosti s uzavřením obchodu vyplývá tedy ze smyslu a cíle ustanovení. Znění Směrnice 

a OZ nicméně mluví o ztrátě provizí z obchodů s relevantními zákazníky obecně, nerozlišuje 

tedy provize za činnost směřující přímo k uzavření obchodu a provizí za činnost jinou. Tento 

postoj BGH je silně kritizován ze strany některých autorů, kteří jej povaţují za nesouladný 

s právem EU, zejména s ohledem na SDEU prosazovaný výklad Směrnice ve prospěch 

obchodního zástupce.275 NS ČR zřejmě zvolil stejný přístup jako německé soudy, kdyţ 

odůvodnil zahrnutí superprovizí do základu pro výpočet zvláštní odměny tak, ţe obchodní 

zástupce vykonávající manaţerskou funkci můţe (byť zprostředkovaně) ovlivňovat uzavírání 

obchodů se zákazníky a naopak odmítl do základu pro výpočet zvláštní odměny zahrnout 

náhrady nákladů za vedení kanceláře.276 Z tohoto rozhodnutí lze vyvodit, ţe NS ČR vyţaduje 

pro zahrnutí provize do výpočtu ztráty provize dle ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ 

alespoň nepřímý vliv provizí odměňované činnosti na uzavírání obchodů. Dle mého názoru 

je nezahrnutí těchto provizí ospravedlnitelné, zejména pokud je ztráta provizí pouţita jako základ 

pro vyčíslení výhod zastoupeného a pokud je zřejmé, ţe ztráta těchto provizí na straně 

obchodního zástupce nevytváří výhodu na straně zastoupeného. Jiné provize (tedy i ty, které 

obchodní zástupce neztrácí) mohou být zohledněny v rámci korektivu ekvity, je-li to příhodné, 

jelikoţ mají být v rámci korektivu ekvity posouzeny veškeré okolnosti případu. 

7.5.3.1.4.1. Sporné případy 

Provize za administrativní činnost a péči o zákazníky  

Provize za administrativní činnost a péči o zákazníky představuje odměnu za činnost jako 

například správa telefonní linky, inkaso či zpracování reklamací, tedy za činnost, která nevede 

přímo k uzavření obchodu.277 

Znění Směrnice a OZ mluví o ztrátě provizí z obchodů s relevantními zákazníky obecně, 

nerozlišuje tedy provize za činnost směřující přímo k uzavření obchodu a provizí za činnost 

jinou. Dle čl. 6 odst. 2 Směrnice, která definuje provize jako jakoukoli „část odměny, která 
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se mění podle počtu nebo hodnoty obchodů― je navíc třeba ve většině případů povaţovat odměnu 

za správu a péči o zákazníky za provizi. Není téţ sporu, ţe obchodní zástupce tuto provizi 

ukončením obchodního zastoupení ztrácí. 

Jak uvedeno výše, nezahrnují německé soudy (a zřejmě i soudy české) do výpočtu ztráty 

provize za administrativní činnost zástupce a za péči o zákaznickou základnu, jelikoţ tato 

činnost nesměřuje k uzavření obchodu.278 Kritici tohoto postoje upozorňují na skutečnost, 

ţe z administrativní činnosti a činnosti péče o zákazníky vznikají zastoupenému významné 

výhody a ţe činnost směřující k uzavírání obchodů není bez těchto vedlejších činností mnohdy 

vůbec moţná.279 Souvislost s uzavíráním obchodů je tedy, ač nepřímo, daná. 

Pro účely korektivu ekvity není dle mého názoru důvod vyhnout se zohlednění ztráty 

odměny za správu a péči o zákaznickou základnu uţ jen z důvodu, ţe v rámci korektivu ekvity 

mají být zohledněny všechny okolnosti případu. Je-li odměňování obchodního zástupce 

nastaveno způsobem, ţe obchodní zástupce získává vysokou odměnu za správu a péči 

o zákazníky a jen minimální odměnu za uzavření obchodu, ačkoliv jeho činnost péče 

o zákazníky přispívá významně k uzavírání obchodů, bylo by (v závislosti na dalších 

okolnostech případu) zřejmě nespravedlivé tyto provize zcela vyloučit z posuzování výše 

zvláštní odměny. 

Pokud nicméně zvolíme ztrátu provizí jako metodu výpočtu výhod zastoupeného, a tedy 

výpočtu základu zvláštní odměny, je třeba zkoumat, jestli ztráta dané konkrétní provize 

obchodního zástupce představuje výhodu (spočívající v ušetření této částky) na straně 

zastoupeného. Pokud bude muset zastoupený platit tuto provizi nástupci obchodního zástupce 

ve stejné výši, ţádnou provizi neušetří. Ztracená provize za administrativu a péči o zákazníky 

na straně obchodního zástupce se tedy neodrazí ve výhodách na straně zastoupeného. 

Pro výpočet základu zvláštní odměny by tedy, dle mého názoru, tyto provize neměly být 

započítány minimálně v té míře, kdy nepředstavují ušetřenou provizi na straně zastoupeného. 

Přestoţe i administrativní činnost a péče o zákazníky můţe zastoupenému přinést značné výhody 

a nepřímo ovlivnit mortalitu zákaznické základny a uzavírání nových obchodů, tyto výhody 

nemají své vyjádření v ušetření provize na straně zastoupeného. Tato činnost je jiţ plně 

odměněna provizí. Tyto výhody představují spokojenost zákazníka a jeho připravenost uzavřít 
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nové obchody, a mají tedy mimo jiné vliv na prognózu ztráty provizí za uzavření obchodů. 

V kaţdém případě je třeba zkoumat, zda výhody zastoupeného významně nepřevyšují výši 

ušetřených provizí, a pokud ano, kvantifikovat tyto výhody. Dle okolností konkrétního případu 

můţe být vhodnější zvolit pro výpočet základní výše zvláštní odměny (resp. pro kvantifikaci 

výhod) zcela jinou metodu, která se neopírá o ztracené (resp. z hlediska zastoupeného ušetřené) 

provize tak, aby byla hodnota výhod na straně zastoupeného určena co nejpřesněji. 

Prémie za dosažení určitého objemu obchodů 

Dle německé judikatury by měly být prémie započítány do ztracených provizí, pokud 

byly obchodnímu zástupci placeny pravidelně, a ten má tedy důvod předpokládat, ţe by byly 

placeny, i pokud by nedošlo k ukončení zastoupení. Není přitom podstatné, jestli prémie 

za dosaţení určitého mnoţství obchodů byly sjednány ve smlouvě, nebo k němu v praxi pouze 

pravidelně docházelo.280 Tomuto závěru nelze nic vytknout. Jedná se o provize, které jsou 

vypláceny za činnost směřující k uzavření obchodů, obchodní zástupce o ně přichází, přičemţ 

zastoupený je ušetří. Splněn je téţ poţadavek předvídatelnosti ztráty provizí. Tyto prémie 

lze zahrnout do výpočtu základu zvláštní odměny. Nejsou-li počítány výhody na základě ztráty 

provizí, lze je plně posoudit v rámci korektivu ekvity. 

Získatelská provize 

Získatelská provize je typická pro obchodní zastoupení, kdy předmětem zprostředkování 

jsou dlouhodobé smlouvy (např. ţivotní pojištění, hypoteční smlouvy, smlouvy o poskytování 

telefonních sluţeb apod.). Získatelská provize představuje jednorázovou odměnu za uzavření 

obchodu. Uzavření obchodu můţe být odměněno téţ následnými provizemi, které obchodní 

zástupce obdrţí v průběhu trvání zprostředkované smlouvy, nebo pouze provizí získatelskou. 

Získatelská provize vzhledem ke svému jednorázovému charakteru a vzhledem 

k charakteru smluv, za které je poskytována, zpravidla nepředstavuje provizi, kterou by obchodní 

zástupce ukončením obchodního zastoupení ztratil, a proto ji většinou nelze zahrnout 

do prognózy ztracených provizí. V tomto smyslu se vyjádřil NS ČR, který judikoval, 

ţe při posouzení spravedlnosti nelze přihlíţet ke všem vyplaceným provizím, přičemţ je třeba 

mimo jiné vyhodnotit podstatu tzv. získatelné provize a posoudit, zda obchodní zástupce tyto 

provize ukončením vztahu obchodního zastoupení ztrácí.281 V pozdějším rozhodnutí došel 

NS ČR k závěru, ţe za provize, které obchodní zástupce ve smyslu ustanovení 
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§ 2514 odst. 1 písm. b) OZ ztrácí, lze povaţovat pouze provize následné, které byly obchodnímu 

zástupci vypláceny opakovaně po dobu trvání smluv uzavřených se zákazníky, nikoliv provize 

získatelské.282 Výjimku tvoří situace, kdy lze předpokládat, ţe vytvořené obchodní spojení 

se zákazníkem povede v budoucnosti k uzavření dalších obchodů, za které by obchodnímu 

zástupci náleţela získatelská provize. V takovém případě je třeba získatelské provize zahrnout 

do prognózy ztracených provizí. Tyto situace zohlednil NS ČR ve svém pozdějším rozhodnutí 

ze dne 28. listopadu 2018, ve kterém judikoval, ţe získatelské provize nelze v prognóze 

ztracených provizí zohlednit paušálně. Budoucí obchody jsou dle NS ČR relevantní do té míry, 

v jaké by odpovídaly výhodě spočívající v generování dalších obchodů (např. souvisejících 

produktů) s relevantními zákazníky, pokud by platilo, ţe jiţ samotné vytvoření nově navázaných 

nebo rozvinutých obchodních vztahů takovou výhodu přineslo.283 Vzhledem k charakteru smluv, 

jejichţ zprostředkování je odměňováno získatelskou provizí, jsou situace, ve kterých lze počítat 

s uzavřením dalších obchodů spíše výjimkou. 

Pokud je ztráta provizí obchodního zástupce pouţita jako východisko pro výpočet výhod 

zastoupeného, jeví se problematická situace, kdy je obchodní zástupce odměňován výlučně 

získatelskými provizemi. Výhody zastoupeného mohou být rozsáhlé, ztráta provize nicméně 

nulová. Jelikoţ ztráta provizí není podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu, můţe právo 

na zvláštní odměnu vzniknout i v případě, ţe obchodní zástupce ţádné provize neztrácí. Systém 

provizí zastoupeného neurčuje nutně výši výhod zastoupeného. Výhody vznikají nejen, lze-li 

do budoucna počítat s dalšími obchody s relevantními zákazníky. Vytvořené obchodní spojení 

můţe mít za následek téţ zvýšení trţní síly či hodnoty firmy zastoupeného. Dle konkrétního 

případu pak můţe být vhodnější pro kvantifikaci výhod zastoupeného zvolit jinou metodu, která 

se neopírá o ztracené provize zastoupeného, například určení hodnoty relevantní zákaznické 

základny (viz kapitola Alternativní metody kvantifikace výhod zastoupeného). 

I jednorázové provize, které obchodní zástupce ukončením obchodního zastoupení 

neztrácí, lze vzít v úvahu v rámci korektivu ekvity, v jehoţ rámci mají být posuzovány nejen 

ztracené provize, ale téţ veškeré další okolnosti případu. 

Odměna formou fixní částky 

Doslovné znění ustanovení § 2514 OZ a čl. 17 odst. 2 Směrnice mluví o ztrátě provizí, 

které jsou Směrnicí a OZ definovány jako variabilní částky.284 Německá judikatura a odborná 
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literatura se spíše přiklání k započtení této odměny do ztráty provizí, pokud na ni má obchodní 

zástupce dle smlouvy nárok a pokud je placena za činnost směřující k uzavření obchodů 

s relevantními zákazníky, coţ německé soudy předpokládají (jedná se o vyvratitelnou 

domněnku).285 Jak upozorňuje Emde, není otázka zahrnutí či nezahrnutí fixních odměn 

do výpočtu ztrát provizí v rámci výpočtu základu zvláštní odměny aţ tak podstatná, protoţe fixní 

odměna můţe být bez pochyb zohledněna jako další okolnost v rámci korektivu ekvity.286 

Náhrada nákladů 

Do výpočtu ztrát provizí nejsou v zásadě zahrnuty takové provize/odměny, které 

nepředstavují protiplnění za činnost uzavírání obchodů, resp. získávání zákazníků a budování 

zákaznické základny (viz výše). Náklady tedy v zásadě nejsou do prognózy ztráty provizí 

zahrnuty. Téţ NS ČR jasně judikoval, ţe fixní provize, které představují náhradu nákladů 

spojených s činností obchodního zástupce – provoz kanceláře, telefon, propagační materiály – 

nepředstavují podklad pro výpočet zvláštní odměny.287 Mělo by být nicméně jasně vymezeno, 

za jaké náklady konkrétně jsou náhrady poskytovány. Náhrady stanovené obecně paušální 

částkou se dle Emde zahrnují do výpočtu ztrát provizí, jelikoţ takto stanovené náhrady nákladů 

často obsahují téţ skrytou provizi.288  

Superprovize 

Superprovize představuje provizi, kterou získává osoba nadřízená osobě, která obchod 

ve skutečnosti zprostředkovala. 

Výše uvedenou logikou, ţe do výpočtu ztrát provizí mají být zahrnuty pouze 

provize/odměny, které představují protiplnění za činnost uzavírání obchodů, resp. získávání 

zákazníků a budování zákaznické základny, lze dojít k závěru, ţe lze superprovizi (či její část) 

započítat do prognózy ztrát provizí, pokud z okolností konkrétního případu vyplývá, ţe existuje 

příčinná souvislost mezi činností obchodního zástupce, za kterou mu náleţí superprovize, 

a uzavřenými obchody, tedy není-li superprovize výlučně odměnou za administrativní činnost. 

Německé soudy jsou pak při hledání této příčinné souvislosti benevolentní. Dovodily 

například, ţe činnost nadřízeného obchodního zástupce, za kterou mu náleţí superprovize, 
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je v příčinné souvislosti s uzavřením obchodů níţe postavenými obchodními zástupci, pokud 

je činnost nadřízeného obchodního zástupce předpokladem pro činnost níţe postavených 

obchodních zástupců.289 Německé soudy téţ dovodily, ţe dle okolností případu můţe 

pro existenci příčinné souvislosti mezi činností nadřízeného obchodního zástupce a uzavřením 

obchodů podřízeným obchodním zástupcem dostačující, pokud nadřízený obchodní zástupce 

podřízené obchodní zástupce vybírá a zaučuje.290 

NS ČR se k příčinné souvislosti mezi činností nadřízeného obchodního zástupce 

a uzavřením obchodu vyjádřil tak, ţe obchodní zástupce vykonávající manaţerskou funkci můţe 

ovlivňovat uzavírání obchodů se zákazníky, byť zprostředkovaně, vedením podřízených 

obchodních zástupců. Dle NS ČR tedy superprovize i tzv. produkční provize (tj. odměna 

managera za vedení pracovní skupiny) představuje podklad, k němuţ se přihlíţí při výpočtu ztrát 

provizí.291 Z vyjádření NS ČR nelze jasně seznat, zda má NS ČR za to, ţe příčinná souvislost 

je u nadřízeného obchodního zástupce dána vţdy a superprovize má tedy vţdy být zahrnuta 

do výpočtu ztrát provizí, nebo zda je příčinná souvislost dána jen v případech, kdy nadřízený 

obchodní zástupce poskytuje podřízeným obchodním zástupcům vedení. Logicky správnější 

se zdá druhý závěr. 

7.5.3.1.5. Fikce ztráty provizí 

Z německé judikatury vykrystalizovalo několik situací, kdy sice obchodní zástupce 

na základě předpovědi ţádné provize neztrácí, na které se ale pro účely zvláštní odměny hledí, 

jako kdyby provize ztrácel. Jedná se například o situaci, kdy je obchodní zástupce v pokročilém 

věku či nemocný a dá se předpokládat, ţe by v prognostikovaném čase nebyl schopný svou 

činnost řádně vykonávat.292 Fikce ztráty provizí nastane téţ, pokud obchodní zástupce zemře.293 

Co se týče insolvence obchodního zástupce, BGH rozhodl, ţe v rámci předpovědi ztráty provizí 

je třeba na obchodního zástupce v konkurzu hledět obdobně, jako kdyby zemřel.294 Sníţení 

obratu obchodního zástupce v důsledku insolvence lze nicméně zohlednit v rámci korektivu 

ekvity.295  
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7.5.3.2. Sjednání konkurenční doložky 

Ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ uvádí jako příklad okolnosti, která má být vzata 

v úvahu při posuzování spravedlnosti, téţ sjednání či nesjednání konkurenční doloţky, 

coţ výslovně umoţňuje čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice. Existenci konkurenční doloţky téţ 

výslovně zmiňuje Zpráva Komise jako okolnost posuzovanou v rámci korektivu ekvity a dodává, 

ţe existence konkurenční doloţky jasně vede k navýšení zvláštní odměny.296 

NS ČR se k významu konkurenční doloţky nepřímo vyjádřil v usnesení ze dne 9. května 

2006, jímţ odmítl dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolací soud 

ve svém rozsudku uvedl, ţe maximální výši odškodnění lze přiznat pouze tam, kde byla 

konkurenční doloţka sjednána, neboť tato svou povahou zcela zásadně omezuje další činnost 

zástupce.297 NS ČR dále v konkrétním případě dovodil sníţení zvláštní odměny o 25 % 

při nesjednání konkurenční doloţky, přičemţ zohlednil téţ dobu trvání zastoupení (v daném 

případě 4,5 roku).298 

Směrnice sice dává členským státům velkou volnost států při posuzování korektivu 

ekvity, přesto by měl být, dle mého názoru, vzhledem ke Zprávě Komise a výkladu Směrnice 

ve prospěch obchodního zástupce zvolen přístup odlišný od přístupu NS ČR, a to ţe existence 

konkurenční doloţky by v zásadě měla vést ke zvýšení zvláštní odměny a neexistence 

konkurenční doloţky by měla vést k zachování základní výše zvláštní odměny. Výjimku mohou 

tvořit situace, kdy lze předpokládat, ţe obchodní zástupce odvede zákazníky k novému 

zastoupenému. V tomto případě lze uvaţovat o sníţení základu zvláštní odměny, pokud 

konkurenční doloţka nebyla sjednána. Předpokládané odvedení zákazníků k novému 

zastoupenému se nicméně odráţí jiţ v chybějících výhodách zastoupeného a mělo být primárně 

zohledněno v rámci kvantifikace výhod, přičemţ je třeba se vyhnout dvojímu zohlednění této 

okolnosti.299 

7.5.3.3. Okolnosti zákonem výslovně nezmíněné  

NS ČR v souladu s judikaturou SDEU zdůrazňuje, ţe je třeba brát v úvahu nejen 

okolnosti, které zákon výslovně zmiňuje, ale ―všechny okolnosti případu, které mají vzhledem 
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ke své povaze význam při posouzení, zda je odškodnění spravedlivé.―300 Příklady okolností uvádí 

Komise ve své Zprávě, vychází přitom z tehdejší judikatury německých soudů.301 

Popularita značky 

Okolnost popularity značky (německy „Sogwirkung der Marke―) představuje situaci, 

kdy silným motivem zákazníků pro koupi zboţí je jeho značka. To je případ, kdy zákazník koupí 

zboţí například na základě reklamy nebo z důvodu kvality či obecné známosti značky. Vliv 

činnosti obchodního zástupce na uzavření obchodu je v těchto případech omezený. 

Popularita značky se zpravidla promítne jiţ za trvání obchodního zastoupení tak, 

ţe obchodní zástupce získává za uzavření obchodů menší provize. Pokud je z důvodu popularity 

značky placena obchodnímu zástupci niţší provize a výše provize je pouţita jako základ 

pro výpočet zvláštní odměny, neměla by být popularita značky podruhé zohledněna v rámci 

korektivu ekvity.302 Pokud neměla popularita značky za následek niţší provize obchodního 

zástupce, můţe tato okolnost vést ke sníţení zvláštní odměny vzhledem k menšímu úsilí, které 

musí obchodní zástupce vynaloţit. Popularita značky nemá vliv na výši provize především 

v případech, kdy značka v době vzniku obchodního zastoupení nedosahovala současné míry 

popularity. Pokud se nicméně obchodní zástupce podílí na vytvoření popularity značky, bylo 

by sníţení jeho zvláštní odměny zřejmě nespravedlivé. Popularita značky by neměla sniţovat 

zvláštní odměnu ani tehdy, kdy obchodní zástupce zaplatil zastoupenému vstupní poplatek, 

tak aby mohl z popularity značky profitovat.303 

Německé soudy zkoumají v praxi popularitu značky v rámci korektivu ekvity,304 nicméně 

se jedná o faktor, který ovlivňuje samotnou hodnotu výhod, které obchodní zástupce 

pro zastoupeného vytvořil, a není nesprávné popularitu značky zohlednit jiţ ve fázi kvantifikace 

výhod. Popularita značky by kaţdopádně měla být zohledněna pouze jednou – v rámci 

hodnocení výhod či v rámci korektivu ekvity. 
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Okolnosti ukončení smlouvy  

Důvody vedoucí k ukončení smlouvy mají zásadní relevanci pro uplatnění výjimek 

z práva na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2517 OZ (viz kapitola Neexistence výjimky z práva 

na zvláštní odměnu / Negativní vymezení práva na odměnu). Ustanovení § 2517 OZ 

lze povaţovat za konkretizovaný korektiv ekvity, kdy za splnění určitých podmínek dojde 

k vyloučení práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu. 

Podmínky ztráty práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu dle ustanovení 

§ 2517 OZ je třeba z důvodu ochrany obchodního zástupce a výkladu ve prospěch obchodního 

zástupce vykládat úzce.305 Situace, kdy nejsou zcela naplněny podmínky aplikace ustanovení 

§ 2517 OZ a právo na zvláštní odměnu není vyloučeno, lze stále korigovat v rámci korektivu 

ekvity dle § 2514 odst. 1 písm. b) OZ, pokud je přiznání zvláštní odměny vzhledem 

k okolnostem případu nespravedlivé. Ke sníţení či vyloučení zvláštní odměny můţe dojít 

například v situaci, kdy došlo k závaţnému porušení smlouvy obchodním zástupcem, které 

by umoţnilo vyloučení práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu dle ustanovení 

§ 2517 písm. a) OZ, k ukončení smlouvy ale došlo z jiného důvodu (např. smrtí obchodního 

zástupce, či výpovědí/dohodou z důvodu, ţe zastoupený o porušení smlouvy nevěděl), chybí 

tedy kauzalita mezi porušením povinnosti a ukončením smlouvy jako jedna z podmínek aplikace 

ustanovení § 2517 písm. a) OZ. Zvláštní odměna můţe být v rámci korektivu ekvity sníţena téţ, 

došlo-li k ukončení smlouvy zastoupeným z důvodu, který není dostatečně závaţný, 

aby ospravedlnil ztrátu práva na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2517 písm. a) OZ, 

ale je tak závaţný, ţe ospravedlňuje sníţení výše zvláštní odměny v rámci korektivu ekvity 

dle ustanovení § 2514 odst. 1 písm. b) OZ (viz kapitola Kauzalita mezi ukončením obchodního 

zastoupení a podstatným porušením povinnosti). Zvláštní odměna by mohla být rovněţ sníţena, 

pokud dojde k ukončení obchodního zastoupení dohodou, ačkoliv zájem na ukončení zastoupení 

má pouze obchodní zástupce (taková dohoda svým způsobem nahrazuje vlastní výpověď 

obchodního zástupce, při které by obchodní zástupce ztratil právo na zvláštní odměnu 

dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ). 

Hodnota výhody zastoupeného 

Ačkoliv ke kvantifikaci výhod by mělo dojít jiţ v prvním kroku výpočtu zvláštní odměny 

a takto určená částka by posléze měla být upravena v rámci korektivu ekvity, v praxi 
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se ke kvantifikaci výhod pouţívá určitá metoda (rovnice), která nedokáţe zcela zohlednit veškeré 

okolnosti případu, a nevede tedy k určení skutečné výše výhod zastoupeného s dostatečnou 

přesností. V rámci korektivu ekvity pak dochází ke korekcím této částky tak, aby co nejvíce 

vystihovala skutečné výhody zastoupeného. 

V případě, ţe jsou výhody kvantifikovány na základě ztracených provizí obchodního 

zástupce, lze zvláštní odměnu v rámci korektivu ekvity zvýšit například v situaci, 

kdy zastoupený vypověděl obchodnímu zástupci obchodní zastoupení krátce po uvedení nových 

výrobků na trh, tedy poté, co obchodní zástupce získal pro zastoupeného významné nové 

zákazníky, ale obdrţel za ně dosud jen málo provizí. 

Placení fixní částky nebo minimální provize 

Dle německé judikatury vede placení fixní částky či minimální provize obchodnímu 

zástupci ke sníţení zvláštní odměny, pokud slouţí ke sníţení podnikatelského rizika obchodního 

zástupce.306 

Konkurenční činnost obchodního zástupce za trvání obchodního zastoupení 

Pokud je obchodní zástupce za trvání obchodního zastoupení činný pro více 

zastoupených (tzv. nevýhradní zastoupení) a můţe vytvořenou zákaznickou základnu 

i po ukončení obchodního zastoupení nadále vyuţívat ve vztahu k jiným zastoupeným, můţe tato 

skutečnost mít za následek sníţení výše zvláštní odměny.307 

Pokud obchodní zástupce provádí konkurenční činnosti i přes její zákaz, můţe tato 

činnost mít vliv na výši zvláštní odměny.308 Tato skutečnost se v zásadě projeví jiţ ve fázi 

výpočtu základu zvláštní odměny, resp. kvantifikace výhod zastoupeného. Opakované 

zohlednění této skutečnosti v rámci korektivu ekvity se připouští s odůvodněním, ţe jde o určitou 

sankci.309 

Další okolnosti 

Zpráva Komise pak uvádí jako okolnost, která má být vzata v potaz při hodnocení 

spravedlnosti, téţ výši odměny a způsob odměňování obchodního zástupce, pokles v obratu 

zastoupeného či placení příspěvků zastoupeným na penzijní spoření obchodního zástupce.310  
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7.5.3.4. Sporné okolnosti 

Jednou z okolností, jejíţ zohlednění v rámci korektivu ekvity je sporné, je délka trvání 

obchodního zastoupení. Délka trvání obchodního zastoupení se zpravidla zrcadlí jiţ ve výhodách 

vytvořených pro zastoupeného a neměla by být tedy zohledněna podruhé v rámci korektivu 

ekvity.311 Ve prospěch obchodního zástupce můţe být nicméně při dlouhodobé činnosti 

pro zastoupeného argumentováno, ţe svou ţivotní práci spojil se zastoupeným. Z dlouhodobého 

zastoupení má nicméně prospěch nejen obchodní zástupce, který musí zpravidla vynaloţit méně 

úsilí k uzavření obchodů díky pevným spojením se zákazníky, ale téţ zastoupený. Na druhou 

stranu v případě krátkého trvání můţe být ve prospěch obchodního zástupce argumentováno, 

ţe obchodní zástupce neměl dostatečnou příleţitost k návratu svého počátečního úsilí a investice. 

Jak krátké, tak dlouhé trvání obchodního zastoupení tedy poskytuje argumenty pro navýšení 

zvláštní odměny. 

Ztráta stávajících zákazníků zastoupeného, pokud není zapříčiněna činností obchodního 

zástupce, který například zanedbá péči o stávající zákazníky ve prospěch svých snah získat 

zákazníky nové, dle praxe německých soudů zpravidla nemá vliv na výši zvláštní odměny.312 

7.5.4. Moment posuzování spravedlnosti 

Zda je placení zvláštní odměny spravedlivé, je v zásadě třeba posoudit jiţ v momentě 

vzniku práva na zvláštní odměnu, tedy v momentě ukončení obchodního zastoupení. Posouzení 

spravedlnosti vychází z okolností v daný moment známých nebo předpokládaných. 

Není zcela jasné, zda lze v rámci korektivu ekvity hodnotit téţ okolnosti, které nastaly 

po ukončení obchodního zastoupení a které nebyly v momentě ukončení obchodního zastoupení 

předvídatelné. Německá odborná literatura zastává rozdílné názory. Mám za to, ţe logicky 

a systematicky správné je posuzovat pouze okolnosti známé či předvídatelné k momentu vzniku 

práva na zvláštní odměnu, tedy v momentě ukončení obchodního zastoupení (viz kapitola 

Přetrvávající výhody / Prognóza výhod). Účel korektivu ekvity ale naopak hovoří pro zohlednění 

skutečného vývoje. I pokud bychom připustili zohlednění nepředvídatelných okolností 

po ukončení obchodního zastoupení v rámci korektivu ekvity, je zřejmě třeba vyhnout 

se zohlednění těch okolností, které ve skutečnosti primárně určují hodnotu výhod zastoupeného. 

Jinými slovy nejspíš nelze v rámci korektivu ekvity zohlednit, ţe výhody zastoupeného jsou 
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ve skutečnosti jiné, neţ jaké byly určeny na základě předpovědi k momentu ukončení 

obchodního zastoupení. 

7.5.5. Zhodnocení úpravy korektivu ekvity 

Korektiv ekvity představuje problémové a svou povahou unikátní ustanovení. Na základě 

posouzení spravedlnosti má být určeno, zda existuje právo na plnění a v jaké výši. Posouzení 

spravedlnosti přitom stojí v první řadě na stranách smlouvy – obchodním zástupci, který 

se rozhoduje, zda uplatnit či neuplatnit právo na zvláštní odměnu a v jaké výši, 

a na zastoupeném, který toto právo uzná, nebo popře. OZ ani česká judikatura či odborná 

literatura ale k posouzení spravedlnosti nenabízí stranám dostatečné vodítko. Posouzení 

spravedlnosti stranami nebude ve většině případů objektivní a nabízí velký potenciál ke sporům. 

Judikatura ke korektivu ekvity často není přenositelná na jiné případy, jelikoţ reflektuje 

konkrétní okolnosti řešeného případu. V České republice je navíc judikatury pomálu, to platí téţ 

o judikatuře SDEU. Velký zdroj inspirace lze nalézt v německé judikatuře, která si ale občas 

protiřečí. Německé řešení představuje nadto jen jedno z mnoha řešení toho, jaké okolnosti 

v rámci korektivu ekvity a jakým způsobem posuzovat, jelikoţ Směrnice v tomto směru 

zakotvuje pouze pevný rámec, v rámci nějţ se státy mohou volně pohybovat.313 

Původním účelem úpravy korektivu ekvity v německém BGH bylo dosaţení rovnováhy 

mezi zájmy obchodního zástupce a zastoupeného, kdy korektiv ekvity chránil zastoupeného před 

nepřiměřeně vysokou zvláštní odměnou.314 Aţ do rozhodnutí SDEU ve věci Semen slouţil 

korektiv ekvity pouze ke sníţení zvláštní odměny. Výše zvláštní odměny tedy nikdy nemohla 

převýšit hodnotu výhod zastoupeného. Tento původní účel korektivu ekvity se změnil 

zakotvením úpravy ve Směrnici. Na rozdíl od BGH, který ve své rozhodovací praxi 

aţ do rozhodnutí SDEU ve věci Semen vyvaţoval zájmy zastoupeného a obchodního zástupce, 

upřednostňuje SDEU jasně zájmy obchodního zástupce. 

Nejasnosti při určování existence práva na zvláštní odměnu a její výše způsobené aplikací 

korektivu ekvity vedou k významné právní nejistotě stran. Lze uzavřít, ţe normotvůrce dal 

při vyvaţování mezi dvěma (částečně protichůdnými) principy právní jistoty a spravedlnosti 

v jednotlivých případech přednost spravedlnosti na úkor právní jistoty. 
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Jak upozorňuje Versin, ani aplikace korektivu ekvity, nevede vţdy ke spravedlnosti 

v jednotlivých případech a jeho konkretizace (např. pouze zohlednění okolností spojených 

se smlouvou) by vedla k větší právní jistotě.315 

7.6. Neexistence výjimky z práva na zvláštní odměnu / Negativní vymezení práva 

na zvláštní odměnu 

Ustanovení § 2517 OZ transponující čl. 18 Směrnice zakotvuje výjimky ze vzniku práva 

na zvláštní odměnu, tedy upravuje situace, kdy právo na zvláštní odměnu nevznikne, ačkoliv 

jsou splněny podmínky dle ustanovení § 2514 OZ. Neexistence takové výjimky tedy v tomto 

smyslu představuje podmínku vzniku práva na zvláštní odměnu. 

Ke vzniku práva na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2517 OZ nedojde ve třech situacích 

a to, pokud zastoupený ukončí zastoupení z důvodu podstatného porušení smlouvy obchodním 

zástupcem (§ 2517 písm. a) OZ), zastoupení ukončí obchodní zástupce bez kvalifikovaného 

důvodu (§ 2517 písm. b) OZ) a konečně pokud obchodní zástupce převede se souhlasem 

zastoupeného smlouvu o obchodním zastoupení na třetí osobu (§ 2517 písm. c) OZ). Jedná 

se o situace, kdy by poskytnutí zvláštní odměny obchodnímu zástupci dle normotvůrce nebylo 

spravedlivé. V tomto smyslu se jedná o normotvůrcem konkretizovaný korektiv ekvity. 

Tyto výjimky z práva na zvláštní odměnu je třeba vykládat restriktivně.316 Ztratí-li 

obchodní zástupce právo na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2517 OZ, nelze mu ji přiznat, 

ani kdyby to dle okolností případu bylo spravedlivé. Situace, které nespadají pod výjimky 

dle ustanovení § 2517 OZ lze nicméně vţdy korigovat v rámci korektivu ekvity a zvláštní 

odměnu případně nepřiznat či sníţit (viz kapitola Okolnosti ukončení smlouvy). 

7.6.1. Ukončení obchodního zastoupení zastoupeným pro porušení povinnosti obchodním 

zástupcem 

Ustanovení § 2517 písm. a) OZ vylučuje právo na zvláštní odměnu, pokud zastoupený 

ukončí obchodní zastoupení „pro takové porušení povinnosti obchodním zástupcem, které 

by ho opravňovalo k odstoupení od smlouvy―. Jedná se o transpozici článku 18 písm. a) 
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Směrnice, který doslovně říká, ţe právo na zvláštní odměnu nevznikne „jestliže zmocnitel vypoví 

smlouvu z důvodu neplnění povinností ze strany obchodního zástupce, které by podle 

vnitrostátních právních předpisů opravňovalo k okamžitému zániku smlouvy―. 

Záměrem Směrnice je tedy vyloučit právo na zvláštní odměnu při porušení smlouvy, 

které je dle vnitrostátního práva povaţováno za natolik závaţné, ţe umoţňuje okamţité ukončení 

smlouvy. Ve světle smyslu a cílů Směrnice je třeba vykládat i transpozici čl. 18 Směrnice – 

tj. ustanovení § 2517 OZ. Dle českého práva lze okamţitě ukončit smlouvu odstoupením 

či výpovědí bez výpovědní doby. Zákon zakotvuje moţnost okamţitého ukončení smlouvy 

odstoupením pro podstatné porušení smlouvy v ustanovení § 2002 odst. 1 OZ a výpovědí 

bez výpovědní doby pro porušení výhradního zastoupení zástupcem v ustanovení § 2513 OZ. OZ 

sice obecně téţ umoţňuje stanovení dalších důvodů okamţitého ukončení smlouvy dohodou 

stran, v kapitole Zánik obchodního zastoupení jsme nicméně dovodili, ţe smluvení okamţitého 

ukončení smlouvy pro nepodstatné porušení smlouvy není v případě obchodního zastoupení 

moţné, jelikoţ by docházelo k obcházení kogentních výpovědních dob a porušení 

čl. 16 Směrnice. Smysl čl. 18 Směrnice a restriktivní výklad výjimek z práva na zvláštní odměnu 

navíc neumoţňuje výklad, dle kterého by právo na zvláštní odměnu bylo vyloučeno pro porušení 

povinnosti niţší intenzity, neţ se kterým zákon sám o sobě spojuje moţnost okamţitého 

ukončení smlouvy. Opačný výklad by šel proti smyslu úpravy a měl za následek, ţe by hranice 

toho, při jakém porušení povinnosti by obchodní zástupce mohl přijít o zvláštní odměnu, mohla 

být smluvně posazena ještě níţe, neţ jaká platí pro porušení povinnosti zastoupeným mající 

za následek zachování práva na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ v případě 

ukončení zastoupení obchodním zástupcem (viz kapitola Ukončení obchodního zastoupení 

zástupcem). 

Je otázkou, zda můţe obchodní zástupce ztratit právo na zvláštní odměnu pro nezaviněné 

porušení smluvní povinnosti. Odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 2002 OZ je moţné 

i pro porušení povinnosti nezaviněné, téţ česká jazyková verze Směrnice nenaznačuje, 

ţe by se muselo jednat o porušení povinnosti zaviněné. Německá jazyková verze Směrnice 

ale naopak zcela jasně hovoří o ukončení smlouvy z důvodu zaviněného jednání („schuldhaftes 

Verhalten―), které můţe vést dle vnitrostátní právní úpravy k okamţitému ukončení smlouvy. 

Anglická a francouzská jazyková verze zřejmě umoţňují výklad oběma směry (anglicky „default 

attributable to the commercial agent―, francouzsky „un manquement imputable à l'agent 

commercial―). SDEU v rozhodnutí ve věci Volvo pak v odstavci 40 zmiňuje „…Komise původně 

navrhovala, aby se odškodnění za zákazníky nevyplácelo, pokud zmocnitel vypověděl nebo „mohl 

vypovědět smlouvu“ v případě takového zaviněného jednání ze strany obchodního zástupce, 



105 

že by nebylo možné od zmocnitele požadovat pokračování smluvního vztahu. Je však nutné 

konstatovat, že zákonodárce Unie druhý navrhovaný důvod vyloučení ve směrnici nezachoval.― 

SDEU tedy hovoří v souvislosti s původním návrhem směrnice o jednání zaviněném (téţ 

v jiných jazykových verzích rozhodnutí), přičemţ zmiňuje, ţe druhý důvod pro vyloučení práva 

na zvláštní odměnu aktuální Směrnice nepřevzala, coţ implikuje, ţe první důvod – zaviněné 

jednání obchodního zástupce – současná Směrnice zachovává. Téţ výkladem ve prospěch 

obchodního zástupce a restriktivním výkladem výjimek z práva na zvláštní odměnu dojdeme 

k závěru, ţe pro vyloučení práva na zvláštní odměnu musí být smlouva zastoupeným ukončena 

pro zaviněné jednání obchodního zástupce, které opravňuje zastoupeného k odstoupení 

od smlouvy. V tomto směru český zákonodárce neúplně implementoval Směrnici do českého 

právního řádu. 

Lze tedy uzavřít, ţe ustanovení § 2517 písm. a) OZ vylučuje právo na zvláštní odměnu, 

pokud zastoupený ukončí obchodní zastoupení pro takové zaviněné porušení povinnosti 

obchodním zástupcem, které by ho opravňovalo k odstoupení od smlouvy dle ustanovení 

§ 2002 odst. 1 OZ, tedy pro porušení podstatné. Za podstatné porušení smlouvy vylučující právo 

zástupce na zvláštní odměnu bude jistě povaţováno porušení výhradního zastoupení 

dle ustanovení § 2513 odst. 2 OZ, se kterým OZ výslovně spojuje následek ukončení smlouvy 

výpovědí bez výpovědní doby. 

Otázku, které důvody ukončení zastoupení obchodním zástupcem vedou k vyloučení 

práva na zvláštní odměnu je třeba jasně oddělit od otázky, pro jaké důvody mohou strany 

smlouvy o obchodním zastoupení od této smlouvy odstoupit. Mezi těmito dvěma otázkami jasně 

rozlišuje i čl. 16 Směrnice, který umoţňuje, aby státy zakotvily moţnost okamţitého zrušení 

smlouvy nejen pro případ porušení povinnosti strany, ale téţ pro jiné výjimečné okolnosti. 

Vyloučení práva na zvláštní odměnu ale Směrnice spojuje pouze se situacemi porušení 

povinnosti. Odstoupení od smlouvy o obchodním zastoupení je tedy moţné nejen z důvodu 

dle ustanovení § 2002 odst. 1 OZ, ale téţ z důvodu zřejmého budoucího podstatného porušení 

dle ustanovení § 2002 odst. 2 OZ (viz kapitola Odstoupení od smlouvy). K vyloučení práva 

na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2517 písm. a) OZ dojde ale pouze při ukončení smlouvy 

z důvodu jiţ uskutečněného zaviněného podstatného porušení smlouvy obchodním zástupcem. 

Pro aplikaci ustanovení § 2517 písm. a) OZ a vyloučení práva obchodního zástupce 

na zvláštní odměnu nemusí zastoupený smlouvu ukončit odstoupením. K ukončením smlouvy 

můţe dojít i výpovědí. Způsob ukončení smlouvy není podstatný, podstatný je jeho důvod. 
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7.6.1.1. Kauzalita mezi ukončením obchodního zastoupení a podstatným porušením 

povinnosti 

SDEU v rozhodnutí ve věci Volvo317 dovodil, ţe je třeba kauzality mezi důvodem 

ukončení smlouvy (tedy konkrétním podstatným porušením povinnosti) a ukončením smlouvy, 

a ţe tedy nepostačuje, ţe důvod k ukončení smlouvy v okamţiku ukončení smlouvy objektivně 

existoval. 

SDEU se ve věci Volvo konkrétně zabýval situací, kdy výrobce vypověděl smlouvu 

distributorovi318 s výpovědní dobou, v průběhu výpovědní doby došlo k podstatnému porušení 

smlouvy distributorem, výrobce se ale o tomto porušení dozvěděl aţ po uplynutí výpovědní 

doby, a tedy po ukončení vztahu. SDEU dovodil, ţe mezi ukončením smlouvy a kvalifikovaným 

důvodem, který by měl za následek ztrátu práva na zvláštní odměnu, musí existovat příčinná 

souvislost, a právo obchodního zástupce na zvláštní odměnu tedy nelze v tomto případě vyloučit. 

SDEU argumentuje pouţitím výrazu „z důvodu― v čl. 18 písm. a) Směrnice319 a dále uvádí, 

ţe výjimky z práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu je třeba vykládat restriktivně.320  

Pro úplnost je třeba dodat, ţe existenci podstatného porušení povinnosti obchodním 

zástupcem, které nebylo důvodem ukončení zastoupení a které tedy nevede k vyloučení práva 

na zvláštní odměnu, lze zohlednit v rámci korektivu ekvity (viz kapitola Okolnosti ukončení 

smlouvy). Zastoupenému téţ nic nebrání odstoupit od smlouvy o obchodním zastoupení 

pro podstatné porušení smlouvy v průběhu výpovědní doby, pokud se ovšem o důvodu 

k odstoupení (na rozdíl od výše nastíněného případu Volvo) dozví včas a odstoupí 

před ukončením smlouvy uplynutím výpovědní doby. V případě včasného odstoupení je právo 

obchodního zástupce na zvláštní odměnu vyloučeno. 

7.6.2. Ukončení obchodního zastoupení obchodním zástupcem 

Dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ nevznikne obchodnímu zástupci právo na zvláštní 

odměnu, pokud zastoupení ukončí. To neplatí, ukončí-li obchodní zástupce zastoupení 

z kvalifikovaného důvodu (viz níţe). 

                                                 
317 

Rozsudek SDEU ze dne 28. října 2010 ve věci C-203/09 (Volvo Car Germany GmbH proti Autohof Weidensdorf 
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Tamtéţ, odst. 39 rozsudku. 
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Tamtéţ, odst. 42 rozsudku. 
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Ukončení smlouvy obchodním zástupcem předpokládá jednostranný projev vůle 

obchodního zástupce směřující k ukončení smlouvy. Obchodní zastoupení v tomto smyslu tedy 

neukončí obchodní zástupce, pokud zemře, a to ani pokud spáchá sebevraţdu. Právo na zvláštní 

odměnu není téţ vyloučeno v případě ukončení smlouvy dohodou, a to ani pokud obchodní 

zástupce ukončení smlouvy dohodou iniciuje. Tyto okolnosti lze nicméně zohlednit v rámci 

korektivu ekvity.321 Pro vyloučení práva na zvláštní odměnu není podstatné, zda dojde 

k ukončení smlouvy jiţ na základě projevu vůle obchodního zástupce, či zda je k němu třeba 

přistoupení dalších skutečností (např. výmaz z registru).322 

Pokud obchodní zástupce učinil jednostranný projev vůle směřující k ukončení smlouvy, 

ale k právnímu ukončení smlouvy vede jiná skutečnost (např. smrt obchodního zástupce 

či dohoda stran, která nastane / je uzavřena ve výpovědní době), nelze právo na zvláštní odměnu 

dle mého názoru vyloučit. V těchto situacích chybí kauzalita mezi jednáním obchodního 

zástupce vedoucího k ukončení smlouvy a skutečným ukončením smlouvy. Potřeba kauzality 

přitom vyplývá ze znění Směrnice i OZ. Německá a anglická verze Směrnice stejně jako 

ustanovení § 2517 písm. b) OZ hovoří o ukončení smlouvy obchodním zástupcem (německy 

„beendet―, anglicky „terminated―),323 coţ vede k závěru, ţe projev vůle obchodního zástupce 

musí v důsledku vést téţ k ukončení smlouvy, jinak nelze jeho právo na zvláštní odměnu 

ve smyslu ustanovení § 2517 písm. b) OZ vyloučit. Pro tento závěr hovoří téţ jiţ výše zmíněné 

výkladové pravidlo restriktivního výkladu výjimek z práva na zvláštní odměnu. Němečtí autoři 

nicméně ohledně této otázky zastávají rozdílné názory324 a německé soudy dochází k závěru, 

ţe zvláštní odměna obchodního zástupce je v těchto případech vyloučena.325 Německé soudy 

tento závěr odůvodňují tak, ţe obchodní zástupce má nést následky svého jednání – tj. aktu 

ukončení obchodního zastoupení. Dalším důvodem, proč německé soudy a někteří němečtí autoři 

zastávají opačný názor neţ mnou prosazovaný je znění ustanovení § 89b HGB, který vyţaduje, 

aby obchodní zástupce smlouvu vypověděl (německy „gekündigt―), ne aby ji ve skutečnosti 

ukončil. 
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Účelem vyloučení práva na zvláštní odměnu v případě ukončení smlouvy obchodním 

zástupcem je dle Versin a Saenger především odrazení obchodního zástupce od ukončení 

smlouvy, které by mohlo mít negativní následky pro zastoupeného. Funkce tohoto ustanovení 

je tedy především odrazující.326 Vychází se téţ z toho, ţe obchodní zástupce si negativní 

důsledky ukončení zastoupení (vyloučení práva na zvláštní odměnu) způsobí sám.327 

Jak poukazuje Versin či Wauschkuhn,328 obchodní zástupce by neměl mít moţnost vnutit 

zastoupenému vytvořenou zákaznickou základnu za úplatu. 

Úprava vylučující zvláštní odměnu při ukončení obchodního zastoupení obchodním 

zástupcem byla v Německu kritizována z důvodu omezení moţnosti kariérní změny obchodního 

zástupce, kdy ztráta zvláštní odměny odrazuje obchodního zástupce od změny. Toto ustanovení 

bylo dokonce předmětem zkoumání ústavnosti německým ústavním soudem z hlediska práva 

na svobodnou volbu povolání. Zásah do tohoto práva nicméně nebyl ústavním soudem zjištěn.329 

Zajímavostí je, ţe dle čl. 30 odst. 4 původního návrhu směrnice z roku 1977, nemělo mít 

ukončení smlouvy obchodním zástupcem za následek vyloučení práva na zvláštní odměnu.330 

7.6.2.1. Zachování práva na zvláštní odměnu z kvalifikovaného důvodu 

Z pravidla, ţe obchodní zástupce nemá právo na zvláštní odměnu, pokud zastoupení 

ukončí, existují dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ dvě výjimky – zaprvé ukončil-li obchodní 

zástupce zastoupení z důvodů spočívajících na straně zastoupeného a zadruhé ukončil-li 

obchodní zástupce zastoupení z důvodů svého věku, invalidity nebo nemoci, nelze-li 

po obchodním zástupci rozumně poţadovat, aby ve své činnosti pokračoval. 

Ustanovení § 2517 písm. b) OZ pouţívá vícero vágních pojmů/slovních spojení, jako 

zejména „důvody na straně zastoupeného― a „nelze-li po obchodním zástupci rozumně 

požadovat, aby ve své činnosti pokračoval―. Tato nejasnost v pojmech vede k nejasnosti ohledně 

toho, zda právo na zvláštní odměnu vzniklo či nikoliv a v důsledku k právní nejistotě. 
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Jak výše uvedeno, ustanovení § 2517 OZ představuje výjimky z práva na zvláštní 

odměnu a mělo být vykládáno úzce. Výjimky z těchto výjimek je v důsledku třeba vykládat 

široce tak, aby v hraničních situacích právo na zvláštní odměnu zůstalo zachováno. K případné 

korekci nespravedlnosti pak můţe dojít v rámci korektivu ekvity. 

7.6.2.1.1. Zachování práva na zvláštní odměnu z důvodů spočívajících na straně 

zastoupeného 

Vznik práva na zvláštní odměnu závisí na výkladu pojmu „důvody spočívající na straně 

zastoupeného― (znění ustanovení § 2517 písm. b) OZ), resp. „okolností na straně zmocnitele― 

(znění čl. 18 písm. b) Směrnice). 

Jak uvedeno výše, výjimky z výjimek z práva na zvláštní odměnu je třeba vykládat 

široce. Široce je tedy třeba chápat i výklad důvodů spočívajících na straně zastoupeného. Mohou 

jimi být jednání či opomenutí zastoupeného, a to ať protiprávní či v souladu s právem. Důvodem 

na straně zastoupeného můţe být ale téţ skutečnost nezávislá na vůli zastoupeného.331  

Co se týče protiprávního jednání zastoupeného, intenzita tohoto porušení nemusí 

dosáhnout stupně, který by opravňoval obchodního zástupce odstoupit od smlouvy. Právo 

na zvláštní odměnu zůstane zachováno, i pokud obchodní zástupce z důvodu na straně 

zastoupeného smlouvu vypoví (tedy neexistuje dostatečně závaţný důvod k odstoupení). 

Na druhou stranu je třeba vţdy povaţovat veškeré porušení povinností zastoupeným, které 

by obchodního zástupce opravňovalo k odstoupení od smlouvy, za důvody na straně 

zastoupeného, které vedou k zachování práva obchodního zástupce na zvláštní odměnu. 

Důvodem na straně zastoupeného nemůţe být nicméně jakákoliv okolnost na straně 

zastoupeného. Důvod musí mít určitou závaţnost, aby mohl být motivem ukončení smlouvy 

a toto ukončení ospravedlnit. Dle ustálené německé judikatury můţe být důvodem spočívajícím 

na straně zastoupeného jakákoliv okolnost ve sféře zastoupeného, která činí pokračování vztahu 

pro obchodního zástupce v souladu s jeho dobrou vírou nepřijatelné.332 Německé soudy došly 

k závěru, ţe ačkoliv v zásadě není pro vznik práva na zvláštní odměnu rozhodující zavinění 

či protiprávnost jednání zastoupeného,333 zavinění a protiprávnost je třeba zohlednit 

při posuzování přijatelnosti pokračování vztahu pro obchodního zástupce. Německé soudy 

dovodily, ţe pokud zastoupený jedná v souladu s právem, jsou kladeny vyšší poţadavky 

na nepřijatelnost pokračování vztahu pro obchodního zástupce. Naopak pokud zastoupený jedná 
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zaviněně protiprávně, postačí pro stanovení nepřijatelnosti pokračování vztahu, pokud 

se obchodnímu zástupci průměrného rozumu a v dobré víře zdá ukončení vztahu (oproti setrvání 

ve vztahu) přijatelnější.334 Emde se oproti tomu domnívá, ţe by mělo vţdy postačovat, pokud 

se obchodnímu zástupci dle okolností případu zdá setrvání ve vztahu méně únosné neţ jeho 

ukončení a ţe jiný výklad by nebyl v souladu se Směrnicí.335 K tomuto názoru se přikláním. 

Německá judikatura má obecně tendenci vyvaţovat mezi zájmy obchodního zástupce 

a zastoupeného, zatímco Směrnice jasně upřednostňuje zájmy obchodního zástupce. Výjimky 

z práva na zvláštní odměnu je třeba vykládat restriktivně, tyto výjimky z výjimky by tedy měly 

být vykládány co nejširším způsobem, přičemţ případná nespravedlnost vůči zastoupenému 

můţe být korigována korektivem ekvity, a to i tak, ţe právo na zvláštní odměnu nebude 

obchodnímu zástupci přiznáno, ačkoliv smlouvu ukončil z kvalifikovaného důvodu. 

Do úvahy o nepřijatelnosti setrvání ve vztahu je třeba zahrnout i chování samotného 

obchodního zástupce.336 Je třeba především zhodnotit, jakou váhu přikládá obchodní zástupce 

konkrétním okolnostem na straně zastoupeného a jestli mohou být tyto okolnosti opravdu 

důvodem, pro který by zástupce vztah ukončil. I pokud dojde k několika jednáním na straně 

zastoupeného, které sami o sobě nepřijatelnosti k pokračování ve vztahu nepředstavují, mohou 

pohromadě nepřijatelnost zaloţit.337 

Omyl obchodního zástupce ohledně důvodu ukončení zastoupení 

Rozsáhlá německá judikatura ke zvláštní odměně dokázala odpovědět téţ na otázku, 

zda zůstane právo obchodního zástupce na zvláštní odměnu zachováno, pokud obchodní 

zástupce mylně předpokládá, ţe je dán kvalifikovaný důvod k ukončení smlouvy zachovávající 

právo na zvláštní odměnu, a smlouvu z tohoto důvodu ukončí. Jde o situaci, kdy by skutečnosti, 

ze kterých obchodní zástupce vychází, odůvodňovaly ukončení smlouvy bez ztráty práva 

na zvláštní odměnu, pokud by byly pravdivé. Německé soudy dospěly k závěru, ţe za určitých 

podmínek zůstane v těchto případech právo na zvláštní odměnu zachováno. Dle německých 

soudů obchodní zástupce právo na zvláštní odměnu neztrácí, pokud se jednalo o skutkový omyl 
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nevyhnutelný, respektive pokud by obchodní zástupce průměrného rozumu danou situaci 

posoudil stejně.338 Aby se omylu dalo vyhnout, musí mít obchodní zástupce v zásadě příleţitost 

opatřit si nezbytné informace. Pokud se obchodní zástupce s ţádostí o relevantní informace 

neobrátil na zastoupeného, ač tak učinit mohl, a dojde k omylu ohledně důvodu ukončení 

smlouvy, v zásadě obchodní zástupce o zvláštní odměnu přijde.339 Obchodní zástupce ovšem 

o zvláštní odměnu v zásadě nepřijde, pokud zastoupený mohl rozpoznat omyl obchodního 

zástupce a situaci nevyjasnil.340 

7.6.2.1.2. Zachování práva na zvláštní odměnu z důvodu věku, invalidity nebo nemoci 

obchodního zástupce 

Dle ustanovení § 2517 písm. b) části 2 OZ zůstává právo na zvláštní odměnu v případě 

ukončení smlouvy obchodním zástupcem téţ zachováno „z důvodu věku, invalidity nebo nemoci 

obchodního zástupce“, pokud nelze po obchodním zástupci z tohoto důvodu „rozumně 

požadovat, aby ve své činnosti pokračoval.― Jedná se o jediné výjimky z vyloučení práva 

na zvláštní odměnu z důvodů spočívajících na straně obchodního zástupce. Důvodem 

pro zakotvení této výjimky je dle Versin nepřiměřená tvrdost vůči obchodnímu zástupci.341  

Nepřijatelnost (německy „Unzumutbarkeit―) je dle německé doktríny dána, pokud 

obchodní zástupce není v dohledném období schopen duševně či fyzicky v přiměřeném čase 

či s přiměřeným úsilím plnit své smluvní povinnosti bez toho, aby vyčerpal své poslední síly. 

Nepřiměřené úsilí představuje například situace, kdy by plnění smluvních povinností vedlo 

ke zhoršení zdravotního stavu obchodního zástupce. Přiměřenost nestojí pouze na stavu 

obchodního zástupce, ale téţ na konkrétních smluvních povinnostech obchodního zástupce – 

např. zda musí cestovat či na velikosti území působnosti obchodního zástupce.342 

Tato výjimka z výjimky se vztahuje na obchodní zástupce fyzické osoby, jelikoţ pouze 

tito mohou být nemocní, staří či invalidní. Německé soudy ovšem v několika ojedinělých 

případech došly k závěru, ţe výjimku lze aplikovat téţ na obchodního zástupce právnickou 

osobu, pokud se za právnickou osobou fakticky skrývá pouze jediná fyzická osoba a pokud 
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by výměna této osoby představovala porušení smlouvy nebo pokud takovou výměnu nelze 

rozumně poţadovat.343 

Věk 

Dle judikatury německých soudů v zásadě postačuje, aby obchodní zástupce dosáhl 

důchodového věku.344 Dle okolností konkrétního případu můţe být výjimečně důvodem 

k ukončení zastoupení téţ niţší věk. Po dosaţení důchodového věku německé soudy v zásadě 

odmítají zkoumat okolnosti konkrétního případu a přiznávají právo na zvláštní odměnu, i pokud 

by dle okolností případu byl obchodní zástupce navzdory svému věku schopný bez problému 

ve své činnosti pokračovat. Obchodní zástupce přitom téţ není nucen své činnosti zcela 

zanechat.345 

Nemoc 

Německé soudy došly k závěru, ţe aby byla nemoc obchodního zástupce důvodem 

k zachování práva na zvláštní odměnu, mělo by se jednat o závaţný zdravotní problém, jehoţ 

délka je nepředvídatelná a která proto vede k dlouhodobému neodstranitelnému omezení činnosti 

obchodního zástupce. Zachování práva na zvláštní odměnu neškodí, pokud obchodní zástupce 

vykonává i přes nemoc jinou činnost. Podmínkou zachování práva na zvláštní odměnu není 

neschopnost obchodního zástupce z důvodu nemoci vykonávat jakoukoliv činnost, ale pouze 

objektivní nepřijatelnost výkonu činnosti / plnění povinností dle smlouvy o obchodním 

zastoupení.346  

Invalidita 

Pro případ invalidity platí obdobně výše řečené k nemoci. Invaliditu představuje zejména 

situace, kdy dojde ke zranění obchodního zástupce například při nehodě. Pod tuto kategorii 

zřejmě nespadá těhotenství. 

7.6.2.1.3. Kauzalita mezi ukončením obchodního zastoupení a kvalifikovaným důvodem 

ukončení 

Otázka příčinné souvislosti mezi ukončením smlouvy obchodním zástupcem a důvodem 

ukončení je více jak nejasná. SDEU dovodil nutnost kauzality mezi ukončením smlouvy 

zastoupeným a důvodem ukončení dle ustanovení § 2517 písm. a) OZ (viz předchozí kapitola) 
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a mohlo by se zdát, ţe závěry SDEU lze bez dalšího vztáhnout i na případ ukončení smlouvy 

obchodním zástupcem dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ. Je nicméně důleţité uvědomit 

si několik rozdílů mezi důvody ukončení smlouvy dle písm. a) a písm. b). Zatímco situace 

dle písm. a) představuje situaci, kdy obchodní zástupce ztrácí právo na zvláštní odměnu, jedná 

se dle písm. b) o situaci, kdy zůstane obchodnímu zástupci právo na zvláštní odměnu výjimečně 

zachováno. Jak uvedeno výše, je třeba výjimky z práva na zvláštní odměnu vykládat restriktivně. 

Zatímco restriktivní výklad výjimek odůvodňuje poţadavek na kauzalitu v situacích dle písm. a), 

pravý opak platí pro kauzalitu v situacích dle písm. b). 

Rozdílné zacházení v situacích dle písm. a) a b) odůvodňuje téţ znění Směrnice. Výběr 

slov v ustanovení § 2517 OZ i německého § 89b HGB sice vypovídá o nutnosti kauzality 

v situacích dle písm. a) i b),347 znění ustanovení § 2517 písm. b) OZ je ovšem relativizováno 

zněním čl. 18 písm. b) Směrnice. České znění Směrnice sice pouţívá slovo „důvodem―,348 který 

vypovídá o nutnosti kauzality, opak ale platí pro německé, anglické i francouzské znění tohoto 

článku.349 Dle jiných jazykových verzí článku je podmínkou zachování práva na zvláštní odměnu 

ospravedlnitelnost (německy „gerechtfertigt―, anglicky „justified―, francouzsky „justifiée―) 

ukončení smlouvy obchodním zástupcem okolnostmi na straně zastoupeného, příčinná souvislost 

tedy nevyplývá, na rozdíl od situace dle písm. a) (německy „wegen―, anglicky „because of―, 

francouzsky „pour―) přímo z textu Směrnice. 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, ţe nelze na příčinné souvislosti mezi ukončením 

smlouvy obchodním zástupcem v situaci dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ trvat. Čistě 

jazykovým výkladem ustanovení § 2517 písm. b) OZ i českého znění čl. 18 písm. b) Směrnice 

sice dospějeme k závěru, ţe příčinná souvislost je zapotřebí, jedná se ale dle mého názoru 

o nepřesný překlad a nesprávnou transpozici Směrnice, kterou bude třeba překonat 

eurokonformním výkladem. Chybějící příčinnou souvislost mezi ukončením zastoupení 
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obchodním zástupcem a okolnostmi na straně zastoupeného ospravedlňující ukončení zastoupení 

lze ale zohlednit v rámci korektivu ekvity. 

Pro zachování práva na zvláštní odměnu bude tedy zřejmě postačovat, pokud důvod 

na straně zastoupeného objektivně existoval v době, kdy obchodní zástupce smlouvu ukončil. 

Obchodní zástupce nemusí v momentě ukončení vědět o tomto důvodu, postačí, pokud se jej 

dodatečně dovolá. Ukončení smlouvy tedy nemusí být vůbec motivováno těmito 

kvalifikovanými důvody. K obdobnému závěru došla téţ německá judikatura.350 Výklad, který 

vede k závěru o nepotřebnosti příčinné souvislosti mezi ukončením smlouvy a kvalifikovaným 

důvodem, je ovšem německými autory často kritizován.351 

7.6.3. Převedení práv a povinností obchodního zástupce na třetí osobu 

Poslední situace vylučující právo na zvláštní odměnu je zakotvena v ustanovení 

§ 2517 písm. c) OZ a představuje případ, kdy obchodní zástupce se souhlasem zastoupeného 

převede svá práva a povinnosti ze smlouvy o obchodním zastoupení na třetí osobu. 

Vyloučení zvláštní odměny pro tento případ odůvodňuje předpoklad, ţe obchodní 

zástupce převede práva a povinnosti na třetího pouze za přiměřenou úplatu a neměl by tedy 

získat téţ zvláštní odměnu a být odměněn dvakrát. 

Na aplikaci této výjimky zřejmě nemá vliv, pokud obchodní zástupce převede práva 

a povinnosti z obchodního zastoupení na třetího bezúplatně. Zejména v případě, 

kdy se obchodnímu zástupci nepodaří zpeněţit převod smlouvy či získá úplatu významně niţší, 

neţ jakou by představovala zvláštní odměna, míjí tato úprava svůj cíl a smysl a vede 

k nespravedlnosti. Moţná je nicméně dohoda obchodního zástupce a zastoupeného odchylující 

se ve prospěch obchodního zástupce, která například uloţí zastoupenému povinnost doplatit 

obchodnímu zástupci rozdíl mezi cenou za převod smlouvy a zvláštní odměnou, či dohoda, která 

aplikaci ustanovení § 2517 písm. c) OZ zcela vyloučí. 

K převodu práv a povinností z obchodního zastoupení dojde postoupením smlouvy 

o obchodním zastoupení podle ustanovení § 1895 OZ. Smlouva tímto způsobem není ukončena, 
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je jen vyprázdněna, a není tedy striktně formálně splněna jedna z podmínek vzniku práva 

na zvláštní odměnu. Pro účely zvláštní odměny je ale zřejmě potřeba povaţovat smlouvu 

za ukončenou. 

Postoupením smlouvy postupitel nepřevádí na nového obchodního zástupce právo 

na zvláštní odměnu, jelikoţ toto právo jemu samotnému nikdy nevzniklo. Postoupení smlouvy 

je v českém právním prostředí vnímáno jako vstup třetí strany do právní pozice postupitele.352 

V tomto smyslu je dle mého názoru správné povaţovat pro účely zvláštní odměny zákazníky 

získané postupitelem za zákazníky získané nástupcem obchodního zástupce. 

BGH nicméně zastává opačný názor a kloní se tedy k závěru, ţe pro nástupce obchodního 

zástupce jsou zákazníci získaní původním obchodním zástupcem stávající zákazníci a nenáleţí 

mu za ně zvláštní odměna, s výjimkou podstatného rozšíření obchodu s těmito zákazníky.353 
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8. Uplatnění práva na zvláštní odměnu 

Dle ustanovení § 2516 OZ je třeba právo na zvláštní odměnu uplatnit do jednoho roku 

od ukončení obchodního zastoupení, jinak zaniká (prekluduje). Cílem lhůty je, aby se zastoupený 

po ukončení obchodního zastoupení v rozumné době dozvěděl, zda po něm obchodní zástupce 

bude zvláštní odměnu poţadovat či nikoliv.354 Soud vezme zánik práva v potaz i bez návrhu 

stran, z úřední povinnosti. 

K uplatnění práva na zvláštní odměnu nedojde aţ podáním ţaloby k soudu, ale jiţ dojitím 

projevu vůle obchodního zástupce zastoupenému, a to v jakékoliv formě. Soudního řízení není 

k uplatnění práva na zvláštní odměnu vůbec třeba. Pokud přeci jenom dojde k soudnímu řízení, 

měl by dřívější uplatnění práva obchodní zástupce v soudním řízení aktivně tvrdit. K uplatnění 

práva můţe nicméně dojít téţ ţalobou samotnou, pokud ji obchodní zástupce podal ve výše 

uvedené roční prekluzivní lhůtě. 

Dle ustanovení § 2519 odst. 2 OZ se nepřihlíţí k ujednáním, která se odchylují 

od ustanovení § 2516 OZ v neprospěch obchodního zástupce. Nelze tedy v zásadě sjednat 

prekluzivní lhůtu kratší neţ jeden rok, delší prekluzivní lhůtu ale zřejmě sjednat lze.355 

Právo na zvláštní odměnu můţe být uplatněno v jakékoliv formě a musí splňovat obecné 

poţadavky na právní jednání, uplatnění práva musí být tedy zejména srozumitelné a určité. 

Je otázkou, zda akt uplatnění práva na zvláštní odměnu musí obsahovat téţ vyčíslení zvláštní 

odměny. Vzhledem k tomu, ţe vyčíslení částky zvláštní odměny je pro obchodního zástupce 

velmi sloţité, a to i z důvodu, ţe některé informace potřebné k výpočtu má často k dispozici 

pouze zastoupený, dochází k vyčíslení zvláštní odměny často aţ v řízení před soudem. Nelze 

tedy obecně trvat na přesném vyčíslení částky zvláštní odměny v aktu uplatnění práva na zvláštní 

odměnu. Paralelu lze hledat v uplatnění práva na náhradu škody a inspirovat se související 

judikaturou, dle které lze uzavřít, ţe obchodní zástupce by měl vymezit výši zvláštní odměny 

dle svých moţností co nejpřesněji, nelze-li jinak minimální částkou.356 Starší judikatura 
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německých soudů trvala na přibliţném vyčíslení zvláštní odměny,357 současná německá 

judikatura nicméně vyčíslení zvláštní odměny v aktu uplatnění práva nevyţaduje vůbec.358 

Je téţ otázkou, zda lze uplatnit právo na zvláštní odměnu ještě před ukončením vztahu, 

např. po podání výpovědi ve výpovědní době. Ze znění ustanovení § 2514 OZ upravujícího 

vznik práva na zvláštní odměnu jasně vyplývá, ţe právo na zvláštní odměnu vznikne aţ zánikem 

obchodního zastoupení („zanikne-li obchodní zastoupení, má obchodní zástupce právo 

na zvláštní odměnu…―). Je tedy právně nelogické uplatňovat právo, které ještě nevzniklo. 

Na druhou stranu neodporuje dřívější uplatnění práva smyslu ustanovení § 2516 OZ, které 

zakotvuje prekluzi práva na zvláštní odměnu a které má zajistit, aby se zastoupený v rozumné 

době dozvěděl, zda po něm bude obchodní zástupce zvláštní odměnu poţadovat. Dřívější 

uplatnění práva neodporuje ani znění ustanovení § 2516 OZ, které pouze zakotvuje moment, 

do kterého nejpozději lze právo na zvláštní odměnu uplatnit, nestanovuje nicméně moment, 

od kterého lze právo uplatnit. Mám tedy za to, ţe dřívější uplatnění práva je třeba povaţovat 

za platné, účinky mu lze ale přiznat aţ v momentě ukončení obchodního zastoupení. Téţ 

německé soudy mají dřívější uplatnění práva za platné.359 

Prekluzi práva na zvláštní odměnu při jeho neuplatnění ve lhůtě je třeba odlišit 

od splatnosti zvláštní odměny, která je při absenci dohody stran určena dle ustanovení 

§ 1958 odst. 2 OZ tak, ţe zastoupený je povinen zvláštní odměnu uhradit bez zbytečného 

odkladu poté, co byl obchodním zástupcem o plnění poţádán, tedy bez zbytečného odkladu 

po uplatnění práva na zvláštní odměnu dle ustanovení § 2516 OZ. Není-li ve smlouvě ujednána 

splatnost zvláštní odměny odlišně od zákona, počíná promlčecí lhůta běţet dle ustanovení 

§ 619 OZ jiţ dnem, kdy obchodní zástupce mohl zastoupeného o plnění poprvé poţádat, tedy 

dnem, kdy mu vzniklo právo na zvláštní odměnu, tj. dnem zániku obchodního zastoupení.360 
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9. Výpočet zvláštní odměny 

Směrnice zakotvuje podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu, nicméně neupravuje její 

výpočet. Upraven je pouze výpočet maximální výše zvláštní odměny. Tak je tomu 

i ve vnitrostátních právních řádech členských států EU, které Směrnici transponují. V této 

souvislosti upozorňuje Menges na významné rozdíly ve způsobu výpočtu v různých státech EU. 

Tyto rozdíly jsou markantní především ve státech, které mají silně zakotvenou tradici institutu 

zvláštní odměny z období před přijetím Směrnice a její europeizace je tedy obtíţná.361  

Z důvodu absence jasného způsobu výpočtu zvláštní odměny vzniká velký prostor 

pro dotváření práva soudy. Ke způsobu výpočtu zvláštní odměny existuje v současnosti bohatá 

judikatura některých zahraničních (zejména německých) soudů, skromná judikatura soudů 

českých a několik rozhodnutí SDEU. K výpočtu zvláštní odměny se vyjádřila téţ Komise 

ve své Zprávě, vychází přitom z německé doktríny.362 

Jak uvedeno v úvodu kapitoly Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu skutečnosti 

rozhodné pro vznik práva na zvláštní odměnu jsou zároveň významné pro určení její výše. Tuto 

kapitolu je tedy třeba číst ve spojení s kapitolou zabývající se podmínkami vzniku práva 

na zvláštní odměnu. Tato kapitola se na rozdíl od kapitoly Podmínky vzniku práva na zvláštní 

odměnu zaměřuje na metody výpočtu, tedy na zjednodušená schémata výpočtu bazírující 

na teorii podrobně analyzované v kapitole Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu. 

Jak uvedl SDEU ve svém rozhodnutí ve věci Ingmar, mají státy prostor co do určení 

metody výpočtu zvláštní odměny, musí se ale pohybovat v rámci stanoveném 

čl. 17 a 18 Směrnice.363 V této kapitole se budu nejdříve zabývat judikaturou SDEU, která 

upřesňuje rámec, ve kterém se státy při stanovení metody výpočtu musí pohybovat. 

Dále se zaměřím na metodu výpočtu aplikovanou v Německu, která je dosud zřejmě 

nejpropracovanější (ačkoliv ne zcela perfektní) metodou. Z této německé metody vychází Zpráva 

Komise, proto bude metoda popsaná ve Zprávě Komise a metoda aplikovaná v Německu 

rozebírána v rámci jedné kapitoly. Komise vycházela z německé metody aplikované v době 

vzniku Zprávy, která se nicméně vlivem judikatury dále vyvíjela. Zprávu Komise je tedy v tomto 
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ohledu třeba brát s rezervou. Z německé metody částečně čerpá téţ skromná česká judikatura, 

kterou rozebereme následně. Zajímavá je metoda výpočtu zvláštní odměny upravená v DCFR, 

která nicméně není souladná se současným znění Směrnice a můţe slouţit nanejvýš jako 

inspirace pro případnou budoucí novelizaci Směrnice. 

9.1. Výpočet dle SDEU 

Poprvé se SDEU zabýval výpočtem zvláštní odměny v rozhodnutí ve věci Ingmar364 

(2000), kde v odstavci 21 uvádí, ţe státy mají prostor co do určení metody výpočtu zvláštní 

odměny, musí se ale pohybovat v rámci stanoveném čl. 17 a 18 Směrnice. Výpočet zvláštní 

odměny byl v tomto rozhodnutí zmíněn pouze na okraj. Podrobněji se výpočtem SDEU zabýval 

aţ v rozhodnutí ve věci Honyvem365 (2006), kde SDEU potvrzuje tento závěr v odstavci 

35 a v odstavci 36 dodává, ţe státům je dán prostor především co do posouzení ekvity. 

Podrobnější analýzu výpočtu zvláštní odměny obsahuje stanovisko generálního advokáta Madura 

k věci Honyvem. Maduro uvádí, ţe je nejdříve třeba vyčíslit přetrvávající podstatné výhody 

zastoupeného. Jako relevantní hodnoty pro kvantifikaci výhod zmiňuje obrat zastoupeného 

a provize obchodního zástupce za trvání obchodního zastoupení. V druhém kroku je tato částka 

upravena na základě ekvity. Maduro přitom odmítá výčet relevantních konkrétních okolností, 

které by měly být v rámci korektivu ekvity posuzovány. Posledním krokem je pak srovnání 

částky dosaţené na základě předchozích kroků s maximální výší zvláštní odměny spočítanou 

na základě čl. 17 odst. 2 písm. b) Směrnice a její sníţení na tuto maximální hodnotu v případě, 

ţe ji zvláštní odměna převyšuje. Jak zdůrazňuje Maduro, nesmí být maximální výše zvláštní 

odměny dle čl. 17 odst. 2 písm. b) Směrnice brána jako výchozí bod pro výpočet konečné výše 

zvláštní odměny. Jde o mezní hodnotu, která je rozhodující pouze tehdy, pokud ji částka zvláštní 

odměny vyplývající z předcházejících dvou kroků výpočtu převyšuje.366 

SDEU se ke konkrétním krokům výpočtu vyjádřil v rozhodnutí ve věci Semen. SDEU 

v rozhodnutí kopíruje tři kroky výpočtu popsané generálním advokátem Madurem v jeho 

stanovisku k věci Honyvem a zdůrazňuje, ţe ztráta provizí není podmínkou vzniku práva 

na zvláštní odměnu, ale jen veličina, která má být brána v potaz v rámci korektivu ekvity. 
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Dále uvádí, ţe korektiv ekvity můţe výši zvláštní odměny spočítané na základě prvního kroku 

sníţit i zvýšit.367 

SDEU při hodnocení souladu metod výpočtu se Směrnicí klade důraz na cíl Směrnice, 

jímţ je zejména ochrana zájmů obchodního zástupce.368 

9.2. Výpočet dle německého právního řádu a judikatury 

Nejbohatším zdrojem ke způsobu výpočtu zvláštní odměny je bezesporu judikatura 

německých soudů. Německá právní úprava zvláštní odměny je relevantní z toho hlediska, 

ţe inspirovala úpravu zakotvenou ve Směrnici. S účinností Směrnice se nicméně obsah 

vnitrostátní německé úpravy změnil – získal evropský rozměr, který následná německá 

judikatura z počátku vůbec nereflektovala. V návaznosti na judikaturu SDEU byla částečně 

novelizována vnitrostátní německá úprava zvláštní odměny a modifikována dosavadní judikatura 

německých soudů.369 Judikaturou německých soudů je tedy třeba inspirovat se s opatrností, 

a to zejména judikaturou před vydáním rozhodnutí SDEU ve věci Semen, ve kterém SDEU 

označil původně v Německu praktikovaný způsob výpočtu za nesouladný se Směrnicí. Dřívější 

judikatura německých soudů kladla při výpočtu zvláštní odměny důraz na provize, které 

obchodní zástupce ztrácí. Ztráta provize byla podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu 

a při výpočtu představovala maximální částku zvláštní odměny. Obchodní zástupce tedy nemohl 

získat zvláštní odměnu vyšší, neţ představovaly jeho ztracené provize. Korektiv ekvity 

pak slouţil pouze ke sníţení zvláštní odměny, pokud zastoupený prokázal, ţe zvláštní odměna 

vypočítaná na základě ztracených provizí je nespravedlivě vysoká. Německou judikaturu, 

a to i současnou, je třeba přebírat s opatrností téţ z důvodu, ţe Německo má silně zakotvenou 

tradici institutu zvláštní odměny, která je rezistentní vůči europeizaci. Tato rezistence vůči 

europeizaci se významně projevuje právě při výpočtu zvláštní odměny.370  

Německou judikaturu převzala Komise do své Zprávy a označila ji za pomocnou 

pro další státy při interpretaci čl. 17 odst. 2 Směrnice, tj. při interpretaci podmínek vzniku práva 
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na zvláštní odměnu a výpočtu výše zvláštní odměny.371 Jak upozorňuje Menges, v Německu léta 

vyvíjená doktrína výpočtu zvláštní odměny je tak komplexní a neprůhledná, neţ aby mohla být 

inspirací pro jiné členské státy tak, jak ji ve své Zprávě označuje Komise. To potvrzuje i fakt, 

ţe se samotné Komisi nezdařilo ji správně a bez mezer ve Zprávě popsat.372 SDEU navíc 

ve svém rozhodnutí ve věci Semen kritizuje přílišný akcent na ztrátu provizí a říká, ţe ztráta 

provizí má být zohledněna pouze v rámci korektivu ekvity, coţ neodpovídá tehdejší ani nynější 

praxi německých soudů a ani postupu popisovanému Komisí ve Zprávě, která staví kvantifikaci 

výhod, a tedy určení základní výše zvláštní odměny, na ztrátě provizí. Zprávu Komise je tedy 

třeba brát s rezervou. Jedná se o právně nezávazný dokument, který monitoruje praxi ve státech 

Evropských společenství (nynější EU) v době svého vydání. 

9.2.1. První fáze – vyčíslení výhod zastoupeného 

V první fázi jsou kvantifikovány přetrvávající výhody zastoupeného. Ty jsou v praxi 

německých soudů i přes rozsudek SDEU ve věci Semen zpravidla určována na základě 

ztracených provizí.373 Tento způsob výpočtu ale není automatický a nepouţije se, pokud 

je zřejmé, ţe výhody zastoupeného přesahují hodnotu ztráty provizí. Stejně jako před 

rozhodnutím SDEU ve věci Semen postačuje německým soudům, pokud obchodní zástupce 

předloţí prognózu o ztrátě provizí a tvrdí, ţe zastoupenému vzniknou výhody minimálně v této 

výši. Tento způsob výpočtu výhod zastoupeného lze podle názoru Menges připustit z důvodu 

nedostatku praktických alternativ za podmínky, ţe tento způsob výpočtu zůstane pouze pomocný 

nikoli automatický.374 

9.2.1.1. Výpočet hrubého základu zvláštní odměny v základním roce 

V prvním kroku je třeba identifikovat relevantní (tj. nové a nárůstové) zákazníky 

(viz kapitola Zisk nových zákazníků či významné rozvinutí obchodu). Dále je třeba zjistit výši 

nezdaněné provize, kterou obchodní zástupce získal z obchodů s těmito zákazníky za posledních 

12 měsíců trvání obchodního zastoupení (toto období je označováno jako tzv. základní rok, 

německy „Basisjahr―). 
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Prognóza ztráty provizí bazírující na základním roce staví na myšlence, 

ţe ve standardním případě lze z vývoje posledního roku trvání obchodního zastoupení 

předpokládat vývoj budoucí. HGB ani Směrnice výpočet zvláštní odměny na základě posledního 

roku trvání obchodního zastoupení nezakotvují a nelze z něj vycházet vţdy, zejména ne tehdy, 

pokud je poslední rok trvání obchodního zastoupení atypický a tuto atypičnost nezavinil sám 

obchodní zástupce. Je téţ třeba zohlednit, zda lze tuto atypičnost očekávat i do budoucna 

či nikoliv. Výpočet ztráty provizí na základě základního roku tedy představuje pouhou 

vyvratitelnou domněnku, před kterou má vţdy přednost předpokládaná skutečná budoucí situace. 

Pokud obchodní zastoupení trvalo méně jak rok, přepočítají se provize na celý rok. 

Základ pro výpočet zvláštní odměny tvoří provize a další odměny, na které obchodní 

zástupce získal právo v základním roce.375 Započítávají se pouze provize za činnost směřující 

k uzavření obchodu, o které obchodní zástupce ukončením obchodního zastoupení přichází 

(k tomu podrobně viz kapitola Ztracené provize). 

9.2.1.2. Určení doby trvání výhod 

Částku hrubé provize získané v základním roce je třeba vynásobit počtem let, po která 

bude existovat zákaznická základna vytvořená obchodní zástupcem, tj. po která budou trvat 

výhody zastoupeného.376  

Při určování doby trvání výhod je třeba vycházet z okolností jednotlivého případu. 

Jakoukoliv paušálně stanovenou dobu je třeba odmítnout. Při určení doby trvání výhod 

se vychází zejména z minulých zkušeností, specifik daného odvětví, podmínek na trhu (existence 

konkurence apod.),377 mortality zákaznické základny378 (viz níţe) a ţivotnosti 

zprostředkovávaného zboţí. Německé soudy nejčastěji vychází z časového období 3 aţ 5 let,379 

Zpráva Komise nicméně hovoří o 2 aţ 3 letech.380 Ve speciálních případech lze zohlednit dobu 

i několikanásobně delší.381 Při prodeji zboţí s dlouhou ţivotností (počítače, kancelářská zařízení 

apod.) je třeba počítat s delšími intervaly mezi objednávkami a mít na paměti proměnlivost 
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situace na trhu z důvodu vysoké rychlosti technologického vývoje. I v těchto případech bude 

předpovídané období trvání výhod jen zřídka přesahovat 10 let.382 

BGH odmítl určení doby trvání výhod pouze na základě stupně mortality zákaznické 

základny, tedy situaci, kdyby při 10 % úbytku obratu z relevantních zákazníků ročně byla doba 

trvání výhod stanovena na 10 let, takţe by po uplynutí této doby zastoupenému nezůstal jediný 

relevantní zákazník. Mortalita zákaznické základny je ale důleţitým faktorem posuzovaným 

při určení doby trvání výhod.383 

9.2.1.3. Migrační kvóta / mortalita zákaznické základny 

Částka stanovená na základě předchozích kroků je pak dále poníţena o migrační kvótu 

(německy „Abwanderungsquote―), která vyjadřuje procentuální úbytek obratu z relevantních 

zákazníků za rok (tzv. mortalitu zákaznické základny). Migrační kvóta se tedy neurčuje 

na základě počtu odcházejících relevantních zákazníků, ale na základě sníţení obratu 

z odcházejících relevantních zákazníků. Migrační kvóta se pak odečte za kaţdý rok trvání 

výhod.384 

Migrační kvótu je třeba určit na základě okolností jednotlivého případu. Lze téţ připustit, 

ţe ţádný úbytek stálých zákazníků započítán nebude.385 K určení budoucího stupně mortality 

se v zásadě pouţijí data o mortalitě za trvání vztahu obchodního zastoupení, tedy opět minulá 

zkušenost.386 Předpokládá se, ţe stupeň mortality bude stejný jako v minulosti. Pokud 

se ale v momentě ukončení obchodního zastoupení předpokládá jiný vývoj (např. v důsledku 

konkurenční činnosti obchodního zástupce), je třeba dát přednost přepokládané skutečné 

migrační kvótě. Nejsou-li k dispozici dostatečné údaje k určení mortality zákaznické základny, 

lze se téţ opřít o statistické údaje z daného odvětví. Ve většině případů se vychází z hodnoty 

migrace 20 % obratu ročně.387 

Potencionální noví zákazníci, které by obchodní zástupce získal, kdyby nedošlo 

k ukončení obchodního zastoupení, nemají na migrační kvótu ţádný vliv. 
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9.2.1.4. Diskontování (odúročení) 

Částka vypočítaná na základě předchozích kroků je dále poníţena, tak aby odpovídala 

momentální hodnotě zvláštní odměny (tzv. diskontování nebo odúročení, německy 

„Abzinsung―).388 Diskontování se opírá o argument, ţe obchodnímu zástupci je jednorázově 

vyplacena zvláštní odměna, která představuje provize, které by při trvání obchodního zastoupení 

byly zástupci vyplaceny postupně v průběhu delšího časového období.389 Výpočet současné 

hodnoty je zaloţen na průměrné úrokové sazbě na kapitálovém trhu. Obyčejně se diskontování 

pohybuje okolo 10 % pro celou dobu trvání výhod.390 

9.2.2. Druhá fáze – korektiv ekvity 

Částka získaná výpočtem v první fázi (tzv. základ zvláštní odměny) je v druhé fázi 

upravena na základě korektivu ekvity. Korektiv ekvity můţe tuto částku zvýšit nebo sníţit. 

Při posuzování spravedlnosti jsou brány v potaz okolnosti konkrétního případu (ke korektivu 

ekvity viz kapitola Korektiv ekvity). 

9.2.3. Třetí fáze – výpočet maxima zvláštní odměny 

V poslední fázi je částka zvláštní odměny vyplývající ze dvou předcházejících fází 

porovnána s maximální výší zvláštní odměny. Přesahuje-li částka získaná na základě 

předchozích fází maximální výši zvláštní odměny, získá obchodní zástupce zvláštní odměnu 

v maximální výši. Je-li částka získaná na základě předchozích fází niţší neţ maximální výše 

zvláštní odměny, nemá maximální výše odměny na konečnou výši zvláštní odměny ţádný vliv. 

Maximální výši zvláštní odměny představuje roční odměna (nejen provize) obchodního 

zástupce spočítaná z ročního průměru odměn získaných obchodním zástupcem během 

posledních pěti let nebo z průměru odměn za období trvání obchodního zastoupení, trvalo-li 

zastoupení dobu kratší.391 
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Dle Zprávy Komise můţe být maximální hranice dosaţeno zpravidla v situacích, 

kdy obchodní zástupce získal všechny nebo většinu zákazníků, v ostatních situacích je dosaţení 

maxima neobvyklé.392 

9.2.3.1. Relevantní období 

Roční odměna obchodního zástupce se vypočítá z ročního průměru odměn získaných 

obchodním zástupcem během posledních pěti let nebo z průměru odměn za období trvání 

obchodního zastoupení, trvalo-li zastoupení dobu kratší. Lety jsou myšleny léta trvání 

obchodního zastoupení, ne kalendářní roky. Trvalo-li obchodní zastoupení méně neţ rok, 

je dle převaţujícího názoru třeba vynásobit zástupcem získanou odměnu tak, aby odpovídala 

roční provizi. Trvalo-li tedy obchodní zastoupení tři měsíce, je třeba získanou odměnu vynásobit 

čtyřmi.393 

Do tohoto období se v zásadě započítává období od účinnosti smlouvy o obchodním 

zastoupení do data ukončení účinnosti smlouvy o obchodním zastoupení, tedy ne do data podání 

výpovědi. Pokud se v posledních letech trvání smlouvy smluvní vztah výrazně změnil (například 

došlo ke zdvojnásobení provizí), mělo by se dle OLG Karlsruhe započítávat období kratší.394 

Taktéţ pokud činnost obchodního zástupce fakticky skončí před právním skončením smlouvy, 

a obchodní zástupce tak nemá moţnost získat další provizi, nemělo by se toto období nečinnosti 

započítávat do výpočtu maximální výše zvláštní odměny.395 

9.2.3.2. Relevantní částky 

Německé soudy došly k závěru, ţe do výpočtu maxima zvláštní odměny je třeba zahrnout 

veškeré odměny obchodního zástupce, a ne pouze odměny (zejména provize) splňující 

poţadavky čl. 17 odst. 2 písm. a) Směrnice, resp. § 2514 odst. 1 OZ (tj. odměny relevantní 

pro výpočet základu zvláštní odměny). Zahrnuty tedy budou i provize či odměny za obchody 

s nerelevantními zákazníky,396 provize či odměny za činnost nesměřující ke zprostředkování 

obchodu (tj. zejména provize za administrativní činnost),397 provize z obchodů s jednorázovými 
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zákazníky, se kterými nelze do budoucna počítat s uzavřením dalších obchodů,398 provize, které 

obchodní zástupce neztrácí399 atd. Jedná se tedy o veškeré příjmy obchodního zástupce 

v relevantním období. 

Nezapočítávají se pouze náhrady konkrétních nákladů obchodního zástupce, které jsou 

zvlášť vyčíslené (tj. ne součástí určitého paušálu na náklady) a které typicky netvoří část provize 

(v závislosti na oblasti působení obchodního zástupce například náhrady hrazené zastoupeným 

obchodnímu zástupci za pronájem prostor) za podmínky, ţe výše provize nevybočuje z výše 

běţné na trhu, a lze tedy předpokládat, ţe se v nákladech neskrývá téţ provize. Paušální náhrady 

nákladů obchodního zástupce se do maximálního limitu naopak započítávají. Nelze z nich totiţ 

určit náhrady za konkrétní náklady a představují tedy provizi, ze které jsou hrazeny náklady 

obchodního zástupce.400 

Dle judikatury německých soudů je třeba zohlednit veškeré provize a úplaty, na které 

v relevantním období získal obchodní zástupce právo, bez ohledu na to, zda byly promlčeny,401 

nebo zda mu byly vyplaceny.402 Jinak by zastoupený mohl zadrţením výplaty odměn záměrně 

sníţit maximální výši zvláštní odměny. Jak z českého, tak německého a francouzského znění 

Směrnice by ale spíše vyplývalo, ţe se mají započítávat pouze odměny v daném období skutečně 

vyplacené,403 a tento závěr německých soudů je tedy potencionálně v rozporu s právem EU. 

Částky pro výpočet limitu je potřeba zohlednit před zdaněním (brutto provize/odměny).404  

9.2.4. Závěr k německé metodě výpočtu 

Výpočet základu zvláštní odměny na základě ztracených provizí nemá oporu v HGB 

ani ve Směrnici. Je otázkou, zda se takový výpočet pohybuje v rámci čl. 17 Směrnice, a je tedy 

eurokonformní, zvlášť s ohledem na rozsudek SDEU ve věci Semen, který byl mimo jiné 

vynesen dlouho poté, co německý způsob výpočtu na základě ztracených provizi převzala 
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Komise do své Zprávy. Skutečnost, ţe tento výpočet převzala Komise do své Zprávy, tedy 

nepředstavuje záruku eurokonformity. 

Jak upozorňuje Menges, přesnost současného německého výpočtu je jen zdánlivá. Závisí 

na prognóze budoucích výhod a v rámci ní na identifikaci stálého či potencionálně stálého 

zákazníka, určení migrační kvóty a dalších těţko přesně kvantifikovatelných veličin.405 

Tento schematizovaný a zjednodušený způsob výpočtu výhod zastoupeného lze zřejmě 

připustit jako defaultní, není-li moţné určit výhody na základě jiné praktické a přesnější metody, 

z důvodu neexistence praktických alternativ. 

9.3. Výpočet dle českého právního řádu a judikatury 

Ke zvláštní odměně a jejímu výpočtu existuje doposud pouze skromná judikatura NS ČR. 

NS ČR se v ní odkazuje na Zprávu Komise, judikaturu soudů členských států EU, zejména soudů 

německých, a odbornou literaturu jako na vodítko (nikoliv nutně závazný postup) pro stanovení 

výše zvláštní odměny. NS ČR téţ cituje judikaturu SDEU a zdůrazňuje nutnost eurokonformního 

postupu výpočtu zvláštní odměny.406 Závěry uvedené v kapitole Výpočet dle SDEU lze tedy 

pouţít bez dalšího i při výpočtu zvláštní odměny dle českého práva. Závěry uvedené v kapitole 

Výpočet dle německého právního řádu a judikatury je moţné pouţít jako vodítko tam, 

kde judikatura NS ČR chybí. NS ČR se jiţ k některým otázkám vyjádřil a zodpovídá je většinou 

v souladu s judikaturou německých soudů. 

NS ČR konkrétně odkazuje na třífázový výpočet zvláštní odměny popsaný SDEU 

v rozhodnutí ve věci Semen, který spočívá zaprvé ve vyčíslení výhod zastoupeného z obchodů 

s relevantními zákazníky, zadruhé v aplikaci korektivu ekvity a zatřetí ve stanovení maximálního 

limitu zvláštní odměny a redukci zvláštní odměny na tento limit, pokud jej zvláštní odměna 

spočítaná na základě předchozích dvou kroků překračuje.407  

K výpočtu základní výše zvláštní odměny (která na rozdíl od úpravy maxima zvláštní 

odměny není OZ upravena) NS ČR obecně konstatuje, ţe skutečnosti, které jsou podle 

ustanovení § 669 obch. zák. (dnešní § 2514 OZ) rozhodné pro vznik práva na zvláštní odměnu, 

jsou zároveň významné pro určení její výše.408 Tuto kapitolu je tedy třeba číst společně 

s kapitolou Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu. 
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9.3.1. První fáze – vyčíslení výhod zastoupeného 

K fázi kvantifikace výhod uvádí NS ČR výslovně, ţe základem pro výpočet zvláštní 

odměny není úprava maximální výše dle dnešního ustanovení § 2515 OZ.409 

Nejdříve je třeba identifikovat obchody s novými či nárůstovými (tj. relevantními) 

zákazníky a ve vztahu k nim identifikovat a kvantifikovat přetrvávající výhody zastoupeného, 

a to na základě prognózy, pro futuro. 

Je přitom třeba brát v potaz pouze takové veličiny, u kterých je najisto postavena 

souvislost s přetrvávajícími výhodami zastoupeného ve vztahu k relevantním zákazníkům. 

Při výpočtu základu zvláštní odměny tedy nemají být paušálně zohledňovány získatelské 

provize. Budoucí obchody jsou relevantní do té míry, v jaké by odpovídaly výhodě spočívající 

v generování dalších obchodů (např. souvisejících produktů) s relevantními zákazníky, pokud 

by platilo, ţe jiţ samotné vytvoření nově navázaných nebo rozvinutých obchodních vztahů 

takovou výhodu přineslo.410 Do výpočtu zvláštní odměny NS ČR zahrnuje pouze provize 

související s činností zprostředkování (popř. uzavírání) obchodů. V tomto smyslu NS 

ČR rozhodl, ţe do výpočtu základu zvláštní odměny je třeba zahrnout tzv. produkční provize 

(odměna managera za vedení pracovní skupiny) nebo superprovize, a naopak nemají být 

do výpočtu zahrnuty fixní provize, které představují náhradu nákladů obchodního zástupce411 

(viz kapitola Relevantní typ provize). 

Ačkoliv ztracené provize mají být dle NS ČR zohledněny aţ ve fázi aplikace korektivu 

ekvity, v rámci stejného rozhodnutí NS ČR připouští vyuţití ztracených provizí při kvantifikaci 

výhod a uvádí, ţe zvláštní odměnu nelze automaticky omezit částkou ztracených provizí, pokud 

přetrvávající výhody zastoupeného mají hodnotu vyšší.412 NS ČR tedy v zásadě kopíruje 

německou judikaturu, dle které platí, ţe výhody zastoupeného v zásadě odpovídají hodnotě 

ztracených provizí obchodního zástupce, pokud není prokázáno jinak. 

NS ČR se dosud nezabýval správností schematizace výpočtu vycházející z kvantifikace 

výhod na základě základního roku ve smyslu německé metody. Vzhledem k tomu, ţe tuto 

metodu převzala Komise do své Zprávy a vzhledem k tomu, ţe NS ČR se v minulosti 

na německou judikaturu a Zprávu Komise při výpočtu zvláštní odměny odvolával, 

lze předpokládat, ţe tuto metodu kvantifikace výhod by NS ČR povaţoval za přípustnou. 
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9.3.2. Druhá fáze – korektiv ekvity 

Dle NS ČR mají být při posuzování korektivu ekvity zohledněny všechny okolnosti 

případu, které mají vzhledem ke své povaze význam při posouzení, zda je placení zvláštní 

odměny spravedlivé. NS ČR konkrétně uvádí, ţe korektiv ekvity nelze redukovat 

na vyhodnocení výše ztracené provize a skutečnosti, zda byla sjednána konkurenční doloţka.413 

V konkrétním případě soud dovodil sníţení zvláštní odměny v závislosti na době trvání 

obchodního zastoupení (zde 4,5 roku) o 25 % z důvodu, ţe nebyla sjednána konkurenční 

doloţka.414 Dle mého názoru by aţ na výjimky nemělo nesjednání konkurenční doloţky základ 

zvláštní odměny sníţit. Naopak sjednání konkurenční doloţky by mělo v zásadě zvýšit základ 

zvláštní odměny (viz kapitola Sjednání konkurenční doloţky). 

9.3.3. Třetí fáze – výpočet maxima zvláštní odměny 

Maximální výše zvláštní odměny je upravena v ustanovení § 2515 OZ, které transponuje 

čl. 17 odst. 2 písm. b) Směrnice a stanovuje, ţe „výše zvláštní odměny nesmí překročit roční 

odměnu vypočtenou z ročního průměru odměn získaných obchodním zástupcem během 

posledních pěti let. Trvalo-li obchodní zastoupení méně než pět let, vypočte se výše zvláštní 

odměny z průměru odměn za celou dobu jeho trvání; pokud trvalo méně než rok, nesmí překročit 

úhrn provizí za celou dobu jeho trvání.―  

Jedná se o formulaci poněkud nesrozumitelnou. Mohlo by se dokonce zdát, ţe se jedná 

o ustanovení, podle kterého se vypočítává výše zvláštní odměny (viz „…vypočte se výše zvláštní 

odměny…“), jde ale pouze o ustanovení, které stanovuje strop, respektive nejvyšší moţnou výši 

zvláštní odměny. 

9.3.3.1. Relevantní období 

Ustanovení § 2515 OZ zmiňuje tři relevantní období pro výpočet maxima zvláštní 

odměny. Trvalo-li obchodní zastoupení více neţ pět let, relevantní časové období pro výpočet 

ročního průměru je pět let. Trvalo-li obchodní zastoupení kratší dobu neţ pět let, ale déle jak rok, 

relevantní časové období pro maxima zvláštní odměny je celá doba trvání zastoupení. Pokud 
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obchodní zastoupení trvalo méně neţ rok, nesmí zvláštní odměna překročit úhrn provizí za celou 

dobu jeho trvání. 

Úpravu situace, kdy obchodní zastoupení trvalo méně jak rok, nenajdeme ve Směrnici. 

Směrnice upravuje obecně situaci, kdy zastoupení trvá méně neţ pět let tak, ţe se maximální 

částka zvláštní odměny počítá „z průměru za dotčené období trvání smlouvy―. Znění Směrnice 

lze vyloţit dvěma způsoby. Pokud obchodní zastoupení trvalo tři měsíce, vynásobí se tato doba 

čtyřmi, abychom získali částku roční odměny. Takto získaná částka představuje maximum 

zvláštní odměny. Ustanovení lze vyloţit i tak, ţe maximum zvláštní odměny je získáno sečtením 

veškerých odměn získaných za trvání obchodního zastoupení. Český zákonodárce upřednostnil 

druhý výklad, který je méně příznivý pro obchodního zástupce. Je otázkou, zda je tato úprava 

konformní se Směrnicí, jelikoţ odporuje výkladu ve prospěch obchodního zástupce. 

K relevantnímu časovému období při výpočtu maximální výše zvláštní odměny 

se vyjádřil NS ČR v rozhodnutí 23 Cdo 4957/2015, ve kterém uzavřel, ţe průměrnou roční 

odměnu je třeba počítat z posledních pěti let, i pokud zastoupení trvalo pět a více let na základě 

několika samostatně uzavřených smluv.415 

9.3.3.2. Relevantní částky 

Ustanovení § 2515 OZ i čl. 17 odst. 2 písm. b) Směrnice zakotvují jako relevantní 

veličinu pro výpočet maximální výše zvláštní odměny odměnu (anglicky „renumeration―, 

německy „Vergütungen―) obchodního zástupce. Výjimkou je poslední věta ustanovení 

§ 2515 OZ za středníkem, kde OZ chybně (viz dále) hovoří o úhrnu provizí. Nejedná se tedy 

pouze o provizi ve smyslu ustanovení § 2499 odst. 3 OZ, dle kterého je provizí souhrn všech 

částí úplaty, „jejíž výše se mění podle počtu a hodnoty uzavřených obchodů“. Obchodnímu 

zástupci můţe náleţet za jeho činnost i jiná úplata neţ provize, a to například určitá paušální 

částka či úhrada nákladů. Odměnu je tedy třeba vnímat v širším smyslu neţ provizi.416 

Do výpočtu maximální výše zvláštní odměny je dle NS ČR třeba zahrnout nejen provize a další 

odměny, které obchodní zástupce ukončením obchodního zastoupení ztrácí, ale téţ provize 

a další odměny, které získal obchodní zástupce jednorázově (zejména tzv. získatelské provize), 

či provize z obchodů s nerelevantními zákazníky, nebo provize za činnost, která nesměřuje 

k uzavření obchodu.417 Nejvyšší soud v tomto smyslu uvedl, ţe se pro výpočet limitu výše 
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zvláštní odměny „bez dalších korekcí vychází z prostého souhrnu veškerých provizí, které 

obchodní zástupce získal v příslušném rozhodném období―.418 

Základ pro výpočet limitu výše zvláštní odměny je tedy odlišný od základu pro výpočet 

zvláštní odměny samotné. Rozdílný základ pro výpočet vychází dle NS ČR nejen z rozdílného 

jazykového vyjádření (tj. „odměna― pro výpočet limitu vs. „provize, které obchodní zástupce 

ztrácí“ pro výpočet samotné zvláštní odměny) ale téţ z rozdílného účelu obou veličin. Zatímco 

v případě výpočtu základu zvláštní odměny dle ustanovení § 2514 OZ „jde o mechanismus 

určení spravedlivé výše odškodnění [zvláštní odměny], prostřednictvím kterého je vyrovnána 

do budoucna trvající výhoda na straně zastoupeného plynoucí z činnosti obchodního zástupce, 

za kterou by ale zastoupený obchodnímu zástupci v důsledku ukončení smluvního vztahu nemusel 

zaplatit žádnou odměnu,“ účelem maxima zvláštní odměny dle ustanovení § 2515 OZ „je omezit 

výši odškodnění [zvláštní odměny] určitou maximální částkou vycházející z průměru za minulá 

období, s cílem zamezit tomu, aby byl obchodní zástupce skrze primárně kompenzační, 

vyrovnávací mechanismus odškodnění [zvláštní odměny] uveden ve výsledku do lepší pozice, 

než v jaké by byl, kdyby smluvní vztah nadále trval; to by se smyslu a účelu tohoto institutu 

vymykalo.―419 

Úpravu maximální výše zvláštní odměny je třeba vykládat eurokonformně, jelikoţ 

jde o transpozici Směrnice, konkrétně jejího čl. 17 odst. 2 písm. b). Ačkoliv se otázkou, 

zda je třeba zahrnout do výpočtu limitu zvláštní odměny veškeré odměny, nebo pouze odměny 

splňující poţadavky čl. 17 odst. 2 písm. a), resp. § 2514 odst. 1 (tj. odměny relevantní 

pro výpočet zvláštní odměny samotné), SDEU nezabýval, jde dle názoru NS ČR o acte clair 

(tj. o aplikaci práva EU nejsou ţádné pochybnosti), a to z důvodu pouţití rozdílného jazykového 

vyjádření obou kategorií ve Směrnici (viz výše). Ke stejnému závěru dospěly téţ německé 

soudy. 

S odkazem na judikaturu německých soudů je dle NS ČR třeba zohlednit veškeré získané 

provize a úplaty, nejen provize a úplaty jiţ uhrazené. Zohlednit je třeba téţ provize promlčené. 

Částky pro výpočet limitu je třeba zohlednit před zdaněním (bruttoprovize).420 
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9.3.4. Závěr k české metodě výpočtu 

Česká judikatura nedává na rozdíl od německé judikatury přesnější vodítko k výpočtu 

zvláštní odměny, zejména výpočtu základu zvláštní odměny v první fázi. NS ČR se tedy dosud 

nezabýval diskontací, stanovením základního roku apod. NS ČR pouze umoţnil výpočet základu 

zvláštní odměny obdobně jako v Německu na základě ztracených provizí. Lze předpokládat, 

ţe i jiný způsob výpočtu, který bude respektovat třífázovost výpočtu proklamovanou SDEU 

a který bude dostatečně přesvědčivě kvantifikovat výhody zastoupeného, bude v souladu s OZ 

a se Směrnicí, a tedy přijatelný. 

9.4. Výpočet dle DCFR  

Draft Common Frame of Reference (DCFR),421 respektive Návrh společného 

referenčního rámce, je akademický dokument obsahující soubor definic a modelových pravidel 

evropského smluvního práva, který byl vytvořen na základě Komisí vyhlášeného akčního plánu 

z roku 2003.422 

DCFR se výší zvláštní odměny zabývá v ustanovení IV.E.–3:312, které navazuje 

na ustanovení IV.E.–2:305 zakotvující zvláštní odměnu (zde označovanou jako „indemnification 

for goodwill―). Dle DCFR má být zvláštní odměna obchodního zástupce spočítána jako 

průměrná provize obchodního zástupce ze smluv s novými zákazníky a ze zvýšeného objemu 

obchodu se stávajícími zákazníky získaná v posledních 12 měsících trvání obchodního 

zastoupení, která bude vynásobena počtem let, po které bude zastoupený pravděpodobně čerpat 

výhody z těchto smluv. 

Takto vypočítaná částka má být sníţena za a) o pravděpodobnou mortalitu zákaznické 

základny (anglicky „attrition of clients―) stanovenou na základě průměrné migrační kvóty 

v oblasti působnosti obchodního zástupce a za b) o diskontní sazbu za platbu za budoucí výhody 

předem, která je zaloţená na průměrné úrokové sazbě. 

DCFR zakotvuje téţ maximální výši zvláštní odměny. Úprava maximální odměny 

je stejná jako ve Směrnici a představuje tedy průměrnou roční odměnu za období posledních pěti 
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letech trvání obchodního zastoupení, nebo trvalo-li obchodní zastoupení kratší dobu, průměrnou 

odměnu za období trvání smlouvy. 

DCFR na rozdíl od současné úpravy Směrnice nezohledňuje korektiv ekvity při výpočtu 

zvláštní odměny, zakotvuje nicméně podmínku vzniku práva na zvláštní odměnu, dle které musí 

být platba zvláštní odměny přiměřená (myšleno přiměřená okolnostem případu, relevantním 

zvyklostem a praxi).423  

9.4.1. Závěr k metodě výpočtu dle DCFR 

Zvolená metoda výpočtu má zřejmě co nejjednodušeji zjistit hodnotu budoucích výhod 

zastoupeného, a to na základě analýzy minulých skutečností. Výpočet je striktně navázán 

na získané provize v posledních 12 měsících trvání obchodního zastoupení, nezakládá se tedy 

na prognóze budoucích výhod. Takový výpočet je jednodušší a předvídatelnější, nicméně 

nezohledňuje okolnosti jednotlivého případu a výše zvláštní odměny můţe být v důsledku 

nespravedlivá. I tak tento způsob výpočtu zachovává několik nejasných parametrů jako je určení 

doby trvání výhod či průměrné migrační kvóty. Tato úprava znemoţňuje kompromisní řešení, 

tedy přiznání části zvláštní odměny v situaci, kdy placení zvláštní odměny je spravedlivé, 

ale ne ve výši dle DCFR zakotveného výpočtu. Zjevná je inspirace německou judikaturou. Tento 

způsob výpočtu je zjevně v rozporu se Směrnicí – zejména neumoţňuje úpravu výše zvláštní 

odměny v rámci korektivu ekvity a nezohledňuje skutečné výhody zastoupeného, které mohou 

mít vyšší hodnotu neţ provize získané v základním roce. 

9.5. Alternativní metody kvantifikace výhod zastoupeného  

České soudy ve své rozhodovací praxi k výpočtu zvláštní odměny v zásadě kráčí 

ve stopách německých soudů a umoţňují kvantifikaci výhod zastoupeného na základě ztrát 

provizí obchodního zástupce. Tuto metodu je nicméně třeba povaţovat za defaultní, 

aplikovatelnou pouze pokud neexistuje jiná praktická metoda, dle které lze výhody zastoupeného 

určit přesněji. Výše ztrát provizí nesmí být maximou zvláštní odměny, pokud je zřejmé, 

ţe výhody zastoupeného jsou vyšší. Jiný závěr by byl v rozporu s rozhodovací praxí SDEU, 

zejména s rozhodnutím ve věci Semen. Obchodnímu zástupci můţe právo na zvláštní odměnu 

vzniknout, i kdyţ ţádné provize neztrácí. Zejména v těchto situacích nelze z výpočtu zvláštní 
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odměny na základě ztráty provizí vycházet. Níţe nastiňuji další moţné přístupy ke kvantifikaci 

výhod, které vykrystalizovaly z německé odborné literatury a judikatury. 

9.5.1. Zisk  

Výhodu zastoupeného můţe představovat zisk zastoupeného vygenerovaný 

z budoucích relevantních obchodů. Tento způsob kvantifikace výhod zmiňuje německá odborná 

literatura.424 Pro akceptaci této metody hovoří důvodová zpráva k novele HGB z roku 1952, 

která definuje výhodu jako ekonomický zisk (německy „wirtschaftlicher Gewinn―) z obchodů 

s relevantními zákazníky. 425 Výpočet na základě zisku se objevuje téţ v několika rozhodnutích 

německých soudů.426 

Tento způsob výpočtu se nicméně nejeví vhodným zejména, pokud zastoupený hospodaří 

se ztrátou. Obchodní zástupce by v těchto situacích ţádnou zvláštní odměnu nezískal, ačkoliv 

výhodu můţe mít i tento zastoupený, zejména pokud by bez činnosti obchodního zástupce byla 

jeho ztráta ještě větší. Zisk navíc představuje veličinu, která můţe být jednostranně sníţena 

zastoupeným tím, ţe vynaloţí vyšší náklady. Je tedy třeba zkoumat, zda jsou zastoupeným 

vynakládané náklady v daném odvětví obvyklé. 

Dále je třeba si uvědomit, ţe zisk je hlavním cílem činnosti zastoupeného. Zastoupený 

by činnost neprovozoval, pokud by veškerý svůj zisk z relevantních obchodů měl odevzdat 

obchodnímu zástupci. Zisk dále není generován pouze v důsledku činnosti obchodního zástupce. 

Zisk tedy můţe představovat určitý základ pro určení výhod zastoupeného a výpočet zvláštní 

odměny, výše zvláštní odměny se ale zisku nebude rovnat. Zvláštní odměna by měla být určena 

pouze jako určité procento ze zisku. Jelikoţ jde o vyčíslení budoucích výhod zastoupeného, měl 

by být při výpočtu zvláštní odměny brán v potaz zejména zisk do budoucna předpokládaný, který 

nicméně můţe být určen na základě minulých skutečností, pokud nelze do budoucna 

předpokládat vývoj odlišný. 

Pro obchodního zástupce můţe být značně obtíţné vyčíslit výši zvláštní odměny 

na základě této metody, protoţe nedisponuje potřebnými informacemi, které má zpravidla 

k dispozici pouze zastoupený. 

                                                 
424 

MENGES, Julia. Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters im Spannungsverhältnis zwischen 

Rechtssicherheit und Billigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 204-205. ISBN 978-3-8487-1677-7. 
425 

Begründung zum Gesetz vom 15.11.1952, BT-Drs. 1/3856, S. 35. Dostupné z: https://dserver.bundestag.de/ 

btd/01/038/0103856.pdf. 
426 

BGH, VersR 1963, 556; OLG Hamburg, VersR 1993, 476; OLG Nürnberg, BB 1962, 155. 



136 

9.5.2. Obrat  

Další metoda vyčísluje výhodu zastoupeného jako obrat dosaţený z obchodů 

s relevantními zákazníky. Obrat nicméně nezahrnuje náklady zastoupeného a nevyjadřuje tedy 

skutečnou přidanou hodnotu obchodního zástupce. Zvláštní odměna spočítaná čistě na základě 

obratu by tedy byla v zásadě nepřiměřeně vysoká.427 Obrat lze pouţít jako základ pro výpočet 

zvláštní odměny obdobně jako zisk (viz výše), a to buď jako základ pro určení hodnoty 

zákaznické základny (viz níţe) nebo jako základ, ze kterého bude určena zvláštní odměna jako 

určité procento z obratu. LG Hannover například určil výhody zastoupeného jako 5 % 

z obratu.428 

9.5.3. Příspěvek na úhradu nákladů  

Příspěvek na úhradu nákladů (německy „Kostendeckungsbeitrag―) představuje částku 

obratu dosaţeného z relevantních obchodů po odečtení variabilních nákladů. Výhodu 

zastoupeného představuje zvýšení příspěvku na úhradu fixních nákladů zastoupeného, 

ke kterému dojde v důsledku zvýšení objemu obchodů.429 Moţností výpočtu výše zvláštní 

odměny na základě příspěvku na úhradu nákladů se zabývaly německé soudy. LG Düsseldorf430 

nejdříve takový výpočet připustil, toto rozhodnutí bylo nicméně zrušeno odvolacím soudem, 

který odmítl vysvětlovací povinnost zastoupeného k odkrytí relevantních částek pro výpočet.431 

BGH ve svém novém rozhodnutí označil tuto metodu za nevhodnou, jelikoţ výhody 

zastoupeného spočívají v jeho moţnosti nadále vyuţívat obchodních spojení vytvořených 

obchodním zástupcem, přičemţ příspěvek na úhradu nákladů nevyjadřuje hodnotu těchto výhod, 

kdyţ obchodní zástupce není odpovědný za výrobu a kvalitu zprostředkovávaného zboţí.432 
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9.5.4. Hodnota zákaznické základny 

Podle tohoto přístupu se výhoda zobrazí v případě prodeje zastoupeného jako 

tzv. goodwill. Zákaznická základna je imateriální majetek zastoupeného a lze ji zcizit.433 

Obdobný náhled má i Komise, která hledí na zvláštní odměnu jako na protiplnění za přírůstek 

goodwill434 a DCFR, který zvláštní odměnu pojmenovává jako „indemnification for goodwill―. 

Oba tyto dokumenty nicméně popisují metodu výpočtu zvláštní odměny na základě ztracených 

provizí. BGH ve výše citovaném rozhodnutí,435 dle kterého výhody zastoupeného spočívají 

v jeho moţnosti nadále vyuţívat obchodních spojení vytvořených obchodním zástupcem, 

dodává, ţe hodnotu těchto výhod je třeba zjistit oceněním vytvořené zákaznické základny, 

tj. oceněním „goodwill―. Toto rozhodnutí BGH nicméně nelze vykládat jako odklon 

od své dosavadní judikatury, dle které je minimální rozsah výhod zpravidla vyjádřen ztracenými 

provizemi obchodního zástupce, naopak se BGH k této dřívější judikatuře i ve svém novém 

rozhodnutí výslovně hlásí. 

Vyčíslení hodnoty zákaznické základny je ale problematické – v ceně koupě 

zastoupeného nebývá tato částka většinou zvlášť specifikována. Částku nelze určit právním 

uváţením, ale v zásadě pouze na základě odborného posudku. Její výpočet je náročný a výsledná 

hodnota nejistá. Zjednodušeně se hodnota zákaznické základny určuje na základě v minulosti 

dosaţeného obratu, který je do budoucna udrţitelný, od kterého jsou následně odečteny provozní 

náklady a procentuálně vyjádřená mortalita relevantní zákaznické základny v rámci určitého 

výhledového období (cca. 5 let).436 

9.5.5. Zhodnocení alternativních metod 

Pokud by výše zvláštní odměny měla být rovna veškerým výhodám zastoupeného 

z uzavřených obchodů, zastoupený o veškeré výhody zaplacením zvláštní odměny obchodnímu 

zástupci přijde, ačkoliv ne všechny výhody vznikly zásluhou obchodního zástupce. Vyplacení 

zvláštní odměny ve výši odpovídající veškerým výhodám zastoupeného by bylo zjevně 

nespravedlivé. Spravedlivější se zdá rozdělit výhody na výhody, které za trvání obchodního 

zastoupení získává obchodní zástupce (tj. provize a další odměny) a které přísluší zastoupenému 
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(zejména zisk). Spravedlivý a odpovídající vůli stran se jeví výpočet výhod na základě 

ztracených provizí, jelikoţ provize je vyjádřením výhod zastoupeného, které ukončením 

obchodního zastoupení získává. Alternativní metody je nicméně třeba pouţít zejména tam, 

kde výhody zastoupeného na základě ztráty provizí určit nelze, zejména tedy tehdy, pokud 

obchodní zástupce ukončením obchodního zastoupení ţádné provize neztrácí. 
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10. Ujednání o zvláštní odměně – doporučení pro praxi 

Podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu i způsob výpočtu zvláštní odměny lze sjednat 

odlišně od zákona (dále jen „smluvní zvláštní odměna―) jiţ při uzavření smlouvy o obchodním 

zastoupení či kdykoliv v průběhu trvání obchodního zastoupení, pokud je v daný moment jisté, 

ţe smluvní zvláštní odměna bude stejně vysoká či vyšší neţ zvláštní odměna vypočítaná 

na základě ustanovení §§ 2514 a 2515 OZ (dále jen „zákonná zvláštní odměna―), tedy 

pod podmínkou, ţe toto ujednání není pro obchodního zástupce nevýhodné. Konkrétní částku 

zvláštní odměny tedy v zásadě sjednat nelze (není-li tato smluvní zvláštní odměna stanovena 

pouze jako alternativní – viz níţe), ledaţe by byla tak vysoká, ţe by zcela zřejmě převyšovala 

zákonnou zvláštní odměnu. Dohodu o zvláštní odměně lze uzavřít téţ po ukončení obchodního 

zastoupení, zde jiţ bez jakýchkoli limitací výhodností pro obchodního zástupce. 

Z hlediska právní jistoty a předvídatelnosti lze doporučit uzavření dohody o zvláštní 

odměně jiţ při uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, dle které obchodní zástupce získá 

po ukončení obchodního zastoupení určitou snadno spočítatelnou či pevně stanovenou zvláštní 

odměnu, přičemţ mu výslovně bude zachována moţnost na místo smluvní zvláštní odměny 

poţadovat zákonnou zvláštní odměnu. Tímto ustanovením je zajištěno, ţe ujednání o zvláštní 

odměně nemůţe být pro obchodního zástupce nevýhodné, a bude tedy platné. Dohoda 

by optimálně měla obsahovat povinnost zastoupeného vyplatit smluvní zvláštní odměnu v určité 

rozumné době (např. v době dvou měsíců) po skončení obchodního zastoupení. Smluvní zvláštní 

odměna by tedy byla vyplacena automaticky, bez aktivního jednání obchodního zástupce, 

zatímco právo na zvláštní odměnu zákonnou by obchodní zástupce musel aktivně uplatnit. Bude-

li smluvní zvláštní odměna v dohodnuté výši vyplacena a obchodní zástupce ji přijme, respektive 

ji v rozumné době neodmítne, lze mít za to, ţe obchodní zástupce provedl volbu mezi zákonnou 

a smluvní zvláštní odměnou, kterou uţ později nelze měnit. Tento postup zvyšuje právní jistotu 

a předvídatelnost na straně obchodního zástupce i zastoupeného. Zastoupený poměrně brzy zjistí, 

jakou zvláštní odměnu musí obchodnímu zástupci vyplatit. Obchodní zástupce si můţe zvolit 

mezi snadnou cestou a přijmout jistou smluvní zvláštní odměnu, anebo se pustit do sloţitého 

výpočtu zákonné zvláštní odměny a právo na ni pak aktivně uplatnit. 

V dohodě je třeba zdůraznit, ţe smluvní zvláštní odměna má být vyplacena namísto (tedy 

ne vedle) zvláštní odměny zákonné. Moţnost obchodního zástupce zvolit si zákonnou zvláštní 

odměnu by neměla být nijak omezena. 

Takový postup je dle mého názoru souladný se Směrnicí a judikaturou SDEU. Volba 

obchodního zástupce smluvní zvláštní odměnu přijmout, či uplatnit své právo na zákonnou 
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zvláštní odměnu je provedena po ukončení obchodního zastoupení, tedy v situaci, kdy jiţ není 

třeba obchodního zástupce speciálně chránit. Obchodní zástupce můţe své právo na zákonnou 

zvláštní odměnu uplatnit kdykoliv před vyplacením smluvní zvláštní odměny či kdykoliv 

v prekluzivní lhůtě dle ustanovení § 2516 OZ, pokud smluvní zvláštní odměnu odmítl. 

Dohoda v sobě můţe zahrnovat jak podmínky vzniku práva na smluvní zvláštní odměnu, 

tak určení její výše. Předpokladem ovšem je, ţe zůstane zachována moţnost obchodního 

zástupce zvolit si zákonný reţim. Právo na smluvní zvláštní odměnu lze zaloţit dohodou 

i pro případ, kdy by ze zákona nevzniklo, například tak, ţe právo na zvláštní odměnu vznikne 

obchodnímu zástupci ukončením obchodního zastoupení vţdy. Taková dohoda má význam 

z hlediska právní jistoty a předvídatelnosti, kdy se strany vyhnout interpretaci vágních pojmů 

§§ 2514, 2015 a 2517 OZ. Pro zastoupeného je taková dohoda nicméně v zásadě nevýhodná. 

Kompromisním řešením, které balancuje zájem právní jistoty a vyváţenosti takové dohody 

pro obě strany, je ujednání zakotvující výjimky z práva na zvláštní odměnu, tedy obdobu 

ustanovení § 2517 OZ. Obchodnímu zástupci by například nemusela být smluvní zvláštní 

odměna vyplacena, pokud by obchodní zastoupení ukončit zastoupený z důvodu podstatného 

porušení povinností obchodním zástupcem, či pokud by obchodní zastoupení ukončil obchodní 

zástupce bez kvalifikovaného důvodu. Dohoda by optimálně neměla obsahovat výjimky jdoucí 

nad rámec stanovený § 2517 OZ. Je tomu tak z důvodu, ţe obchodního zástupce v situaci, 

kdy dojde k naplnění takové výjimky, nic nemotivuje zvolit si smluvní reţim, dle kterého 

by neměl nárok na ţádnou smluvní zvláštní odměnu. Jelikoţ obchodnímu zástupci nebude 

automaticky vyplacena ţádná smluvní zvláštní odměna, zůstane mu zachována dvouletá 

prekluzivní lhůta k uplatnění zákonné zvláštní odměny a právní jistota zastoupeného se tedy opět 

sniţuje. 

Co do výše zvláštní odměny doporučuji uzavřít dohodu, dle které obchodní zástupce 

získá po ukončení obchodního zastoupení určitou, snadno spočítatelnou zvláštní odměnu 

(například 20% průměrné roční provize, tři průměrné měsíční provize apod.). Výše zvláštní 

odměny můţe být téţ určena v závislosti na délce trvání obchodního zastoupení (například jedna 

průměrná měsíční provize, pokud zastoupení trvalo jeden rok, dvě průměrné měsíční provize, 

pokud zastoupení trvalo dva aţ tři roky apod.). Je vhodné dohodnutou zvláštní odměnu nastavit 

tak, aby odpovídala průměrným zákonným zvláštním odměnám obchodních zástupců působících 

u daného zastoupeného. Pokud by byla výše smluvní zvláštní odměny posazena příliš nízko, 

obchodní zástupce by byl silně motivován uplatňovat zvláštní odměnu zákonnou a výhody 

dohody by byly potlačeny. 
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Smyslem dohody je zejména posílení právní jistoty, vyhnutí se nákladným a zdlouhavým 

sporům a usnadnění procesu uplatnění, výpočtu a výplaty zvláštní odměny. Aby tyto výhody 

nebyly znehodnoceny ekonomickou nevýhodností pro jednu ze stran, měla by být taková dohoda 

výsledkem racionálního ekonomického uvaţování. V určitých situacích můţe být totiţ 

v důsledku dohody obchodnímu zástupci odměna vyplacena, ač by na ní ze zákona neměl vůbec 

nárok, nebo by mu byla vyplacena zvláštní odměna významně vyšší, neţ činí zákonná zvláštní 

odměna. Zohledněno by mělo být zejména v kolika případech a v jaké výši v dané společnosti 

právo na zvláštní odměnu zpravidla vzniká, kolik procent obchodních zástupců ji opravdu 

uplatňuje, v kolika procentech vzniká o její výši spor a kolik takový spor stojí. 

Dohodu o zvláštní odměně lze uzavřít téţ po ukončení obchodního zastoupení, 

jak jiţ zmíněno výše. Taková dohoda by měla mít optimálně formu dohody o narovnání. 

Po ukončení obchodního zastoupení je moţná téţ dohoda, kterou se obchodní zástupce práva 

na zvláštní odměnu vzdá. Taková dohoda by měla mít formu prominutí dluhu ve smyslu 

ustanovení § 1995 OZ. 
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11. Česká transpozice Směrnice z hlediska její konformity 

V následujících odstavcích se zabývám transpozicí úpravy zvláštní odměny ze Směrnice 

do českého právního řádu a její povedeností co do jasnosti, systematičnosti a konformity 

s právem EU. Tato kapitola z velké části koncentruje a uspořádává do kompaktního celku 

zjištění učiněná k tomuto tématu v předchozích kapitolách a dále je rozvádí. Rozpory 

a nejasnosti mezi Směrnicí a její transpozicí v OZ vznikají především v následujících oblastech. 

11.1. Ukončení obchodního zastoupení 

Ačkoliv úprava ukončení obchodního zastoupení není úpravou systematicky zařazenou 

pod úpravu zvláštní odměny, jedná se o základní podmínku vzniku práva na zvláštní odměnu, 

a je tedy se zvláštní odměnou neoddělitelně spojena. 

11.1.1. Výpověď 

S výjimkou výpovědi dle ustanovení § 2513 OZ (srov. kapitolu Zánik obchodního 

zastoupení a v jejím rámci podkapitolu Výpověď) dle mého názoru nelze vypovědět smlouvu 

o obchodním zastoupení bez výpovědní doby. To platí téţ pro smlouvu uzavřenou na dobu 

určitou, pro kterou si strany moţnost výpovědi smluvily. Tento závěr není z textu OZ vůbec 

jednoznačný. Ustanovení § 2510 OZ totiţ výslovně zakotvuje minimální výpovědní doby pouze 

pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Tento závěr nicméně vyplývá ze smyslu a cílů úpravy 

a z poţadavku na eurokonformní výklad. 

Ani Směrnice výpovědní doby pro smlouvy na dobu určitou výslovně nestanovuje. 

Je tomu zřejmě proto, ţe Směrnice vychází z německého práva, dle kterého není moţné smlouvu 

na dobu určitou řádně (tj. bez závaţného důvodu) jednostranně ukončit. Dle OZ nicméně 

smlouvy na dobu určitou vypovědět lze, dohodnou-li si strany tuto moţnost. Tuto skutečnost OZ 

ve vztahu ke zvláštní odměně nijak nereflektuje. Výkladem pouze na základě textu OZ bychom 

došli k závěru, ţe smlouvu o obchodním zastoupení na dobu určitou lze vypovědět téţ 

bez výpovědní doby, smluví-li si strany tuto moţnost. Tento výklad ale odporuje 

čl. 16 Směrnice, z nějţ vyplývá, ţe státy mohou zakotvit ukončení obchodního zastoupení 

bez výpovědní doby jen v případě neplnění povinností ze smlouvy či pro jiné výjimečné 

okolnosti. Dohoda stran nemůţe být dle mého názoru povaţována za výjimečnou okolnost, která 

by ospravedlňovala neuplatnění kogentních minimálních výpovědních dob. 
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V případě výpovědi smluv na dobu určitou je tedy vţdy (s výjimkou výpovědi 

dle ustanovení § 2513 OZ) třeba dodrţet kogentní minimální doby. K tomuto závěru lze dojít 

pouze sloţitým výkladem, a bylo by proto vhodné toto pravidlo v OZ výslovně zakotvit. 

11.1.2. Odstoupení 

Od smlouvy o obchodním zastoupení lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů 

dle § 2002 OZ a z důvodů, které si strany jako důvod odstoupení sjednají, je-li tímto důvodem 

mimořádná okolnost. 

Tento závěr je v rozporu s ustanovením § 2001 OZ, který moţnost smluvit si odstoupení 

od smlouvy jen na určité důvody nelimituje - tj. dle ustanovení § 2001 OZ lze smluvit moţnost 

odstoupení z jakéhokoli důvodu či bez důvodu. Speciální ustanovení pro odstoupení od smlouvy 

o obchodním zastoupení OZ nezakotvuje. 

Jiný výklad by nebyl eurokonformní. Odporoval by totiţ čl. 16 Směrnice, který umoţňuje 

okamţité ukončení smlouvy o obchodním zastoupení pouze pro porušení povinnosti či jinou 

výjimečnou okolnost. Čl. 16 Směrnice tedy limituje členské státy EU v moţnosti upravit 

ukončení obchodního zastoupení bez výpovědní doby. 

Z hlediska OZ lze ke stejnému výkladu dojít tak, ţe v případě ukončení smlouvy 

odstoupením (tedy institutem výjimečným, zamýšleným pro případy, kdy účel, k němuţ strany 

uzavřením smlouvy směřovaly nemůţe být naplněn) pro situace, kdy by bylo materiálně 

vhodnější ukončit smlouvu výpovědí, by došlo k obcházení zákona, resp. kogentních 

minimálních výpovědních dob zakotvených v ustanovení § 2510 OZ. Tento závěr nicméně není 

evidentní a bylo by vhodné dané pravidlo v OZ výslovně zakotvit. 

11.2. Výjimky z práva na zvláštní odměnu 

Výjimky z práva na zvláštní odměnu dle čl. 18 Směrnice, jsou do českého právního řádu 

transponovány ustanovením § 2517 OZ, které zní: 

„Právo na zvláštní odměnu nevznikne, 

a) ukončil-li zastoupený obchodní zastoupení pro takové porušení povinnosti obchodním 

zástupcem, které by ho opravňovalo k odstoupení od smlouvy, 

b) ukončil-li obchodní zastoupení obchodní zástupce, ledaže k ukončení došlo z důvodů 

spočívajících na straně zastoupeného, anebo z důvodu věku, invalidity nebo nemoci obchodního 

zástupce a nelze-li po obchodním zástupci rozumně požadovat, aby ve své činnosti pokračoval, 

nebo 
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c) převedl-li obchodní zástupce práva a povinnosti z obchodního zastoupení podle 

dohody se zastoupeným na třetí osobu.“ 

Výjimky z práva na zvláštní odměnu je třeba vykládat v souladu s SDEU 

proklamovaným výkladem ve prospěch obchodního zástupce, a tudíţ restriktivně. Jsou-li 

naplněny podmínky písmena a) b) nebo c), obchodnímu zástupci právo na zvláštní odměnu 

nevznikne, přestoţe jinak byly splněny veškeré podmínky vzniku práva na zvláštní odměnu 

dle ustanovení § 2514 OZ. 

Znění ustanovení § 2517 písm. a) OZ vyţaduje pro vyloučení práva na zvláštní odměnu, 

aby zastoupený ukončil obchodní zastoupení pro takové porušení povinnosti, které 

by ho opravňovalo odstoupit od smlouvy. Odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 2002 OZ 

je moţné i pro nezaviněné porušení povinnosti. V kapitole Ukončení obchodního zastoupení 

zastoupeným pro porušení povinnosti obchodním zástupcem jsem nicméně došla k závěru, 

ţe k vyloučení práva na zvláštní odměnu můţe dojít pouze pro zaviněné porušení povinnosti 

obchodním zástupcem. V tomto směru český zákonodárce neúplně implementoval Směrnici 

do českého právního řádu. 

K tomuto závěru mě vedlo porovnání různých jazykových verzí Směrnice a výkladu 

ustanovení v souladu s jejími cíli – tj. výkladem ve prospěch obchodního zástupce 

a restriktivním výkladem výjimek z práva na zvláštní odměnu. Ačkoliv česká jazyková verze 

Směrnice nenaznačuje, ţe by se muselo jednat o porušení povinnosti zaviněné, německá 

jazyková verze Směrnice zcela jasně hovoří o ukončení smlouvy z důvodu zaviněného jednání 

(„schuldhaftes Verhalten―), které můţe vést dle vnitrostátní právní úpravy k okamţitému 

ukončení smlouvy. Anglická a francouzská jazyková verze zřejmě umoţňují výklad oběma 

směry (anglicky „default attributable to the commercial agent―, francouzsky „un manquement 

imputable à l'agent commercial―). SDEU v rozhodnutí ve věci Volvo pak v odstavci 40 zmiňuje 

„…Komise původně navrhovala, aby se odškodnění za zákazníky nevyplácelo, pokud zmocnitel 

vypověděl nebo „mohl vypovědět smlouvu“ v případě takového zaviněného jednání ze strany 

obchodního zástupce, že by nebylo možné od zmocnitele požadovat pokračování smluvního 

vztahu. Je však nutné konstatovat, že zákonodárce Unie druhý navrhovaný důvod vyloučení 

ve směrnici nezachoval.― SDEU tedy hovoří v souvislosti s původním návrhem směrnice 

o jednání zaviněném (téţ v jiných jazykových verzích rozhodnutí), přičemţ zmiňuje, ţe druhý 

důvod pro vyloučení práva na zvláštní odměnu aktuální Směrnice nepřevzala, coţ implikuje, 

ţe první důvod – zaviněné jednání obchodního zástupce – současná Směrnice zachovává. 

Ustanovení § 2517 písm. b) OZ vyţaduje pro vyloučení práva na zvláštní odměnu, 

aby obchodní zastoupení ukončil obchodní zástupce. Z tohoto pravidla dále stanovuje výjimky 
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pro případy, kdy obchodní zástupce zastoupení ukončí z důvodu v tomto ustanovení 

vyjmenovaných okolností. Text ustanovení doslovně říká, ţe tyto okolnosti musí být důvodem 

ukončení obchodního zastoupení. Text ustanovení tedy zcela zřejmě zakotvuje poţadavek 

příčinné souvislosti mezi ukončením smlouvy obchodním zástupcem a důvodem ukončení. 

V kapitole Kauzalita mezi ukončením obchodního zastoupení a kvalifikovaným důvodem 

ukončení jsem nicméně dospěla k opačnému závěru, tedy ţe nelze na příčinné souvislosti mezi 

ukončením zastoupení obchodním zástupcem a okolnostmi dle písm. b) trvat. Čistě jazykovým 

výkladem ustanovení § 2517 písm. b) OZ i českého znění čl. 18 písm. b) Směrnice sice 

dospějeme k závěru, ţe příčinná souvislost je zapotřebí, jedná se ale dle mého názoru o nepřesný 

překlad a nesprávnou transpozici Směrnice, kterou je třeba překonat eurokonformním výkladem. 

K tomuto závěru jsem dospěla na základě porovnání různých jazykových verzí Směrnice, 

širokým výkladem výjimek z výjimek vzniku práva na zvláštní odměnu, které je v souladu 

s výkladem Směrnice ve prospěch obchodního zástupce, a tedy i s cíli úpravy. SDEU dovodil 

nutnost kauzality mezi ukončením smlouvy zastoupeným a důvodem ukončení dle ustanovení 

§ 2517 písm. a) OZ a mohlo by se zdát, ţe závěry SDEU lze bez dalšího vztáhnout i na případ 

ukončení smlouvy obchodním zástupcem dle ustanovení § 2517 písm. b) OZ. Je nicméně 

důleţité uvědomit si několik rozdílů mezi důvody ukončení smlouvy dle písm. a) a písm. b). 

Zatímco situace dle písm. a) představuje situaci, kdy obchodní zástupce ztrácí právo na zvláštní 

odměnu, jedná se dle písm. b) o situaci, kdy zůstane obchodnímu zástupci právo na zvláštní 

odměnu výjimečně zachováno. Jak uvedeno výše, je třeba výjimky z práva na zvláštní odměnu 

vykládat restriktivně. Zatímco restriktivní výklad výjimek odůvodňuje poţadavek na kauzalitu 

v situacích dle písm. a), pravý opak platí pro kauzalitu v situacích dle písm. b). 

Rozdílné zacházení v situacích dle písm. a) a b) odůvodňuje téţ znění Směrnice. Výběr 

slov v ustanovení § 2517 OZ i německého § 89b HGB sice vypovídá o nutnosti kauzality 

v situacích dle písm. a) i b),437 znění ustanovení § 2517 písm. b) OZ je ovšem relativizováno 

zněním čl. 18 písm. b) Směrnice. České znění Směrnice sice pouţívá slovo „důvodem―, který 

vypovídá o nutnosti kauzality, opak ale platí pro německé, anglické i francouzské znění tohoto 

článku. Dle jiných jazykových verzí článku je podmínkou zachování práva na zvláštní odměnu 

ospravedlnitelnost (německy „gerechtfertigt―, anglicky „justified―, francouzsky „justifiée―) 

ukončení smlouvy obchodním zástupcem okolnostmi na straně zastoupeného, příčinná souvislost 
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§ 2517 OZ: pouţití slova „pro― pro situaci dle písm. a) a „z důvodů― pro situaci dle písm. b); § 89b HGB: pouţití 

slova „wegen― pro situaci dle písm. a) a „hierzu― pro situaci dle písm. b). 
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tedy nevyplývá, na rozdíl od situace dle písm. a) (německy „wegen―, anglicky „because of―, 

francouzsky „pour―) přímo z textu Směrnice. 

Mám tedy za to, ţe by bylo vhodné ustanovení § 2017 písm. b) změnit tak, aby místo 

„ledaže k ukončení došlo z důvodů spočívajících na straně zastoupeného, anebo z důvodu 

věku…“ znělo „ledaže ukončení je ospravedlnitelné okolnostmi na straně zastoupeného, anebo 

věkem…“. 

11.3. Maximální výše zvláštní odměny 

Maximální výše zvláštní odměny dle čl. 17 odst. 2 písm. b) Směrnice, je do českého 

právního řádu transponována ustanovením § 2515 OZ, které zní: 

„Výše zvláštní odměny nesmí překročit roční odměnu vypočtenou z ročního průměru 

odměn získaných obchodním zástupcem během posledních pěti let. Trvalo-li obchodní zastoupení 

méně než pět let, vypočte se výše zvláštní odměny z průměru odměn za celou dobu jeho trvání; 

pokud trvalo méně než rok, nesmí překročit úhrn provizí za celou dobu jeho trvání.― 

Výpočet horního limitu zvláštní odměny dle ustanovení § 2515 OZ je formulován 

poněkud nesrozumitelně. Mohlo by se dokonce zdát, ţe se jedná o ustanovení, podle kterého 

se vypočítává výše zvláštní odměny (viz „…vypočte se výše zvláštní odměny…“). 

Relevantní veličinou pro výpočet maximální výše zvláštní odměny je odměna (anglicky 

„renumeration―, německy „Vergütungen―) obchodního zástupce. Poslední věta ustanovení 

§ 2515 OZ za středníkem, tedy chybně hovoří o úhrnu provizí. 

Poslední věta ustanovení za středníkem upravuje situaci, kdy obchodní zastoupení trvalo 

méně jak rok. Obdobu tohoto ustanovení nenajdeme ve Směrnici. Směrnice upravuje obecně 

situaci, kdy zastoupení trvá méně neţ pět let tak, ţe se maximální částka zvláštní odměny počítá 

„z průměru za dotčené období trvání smlouvy―. Znění Směrnice lze vyloţit dvěma způsoby. 

Pokud obchodní zastoupení trvalo tři měsíce, vynásobí se tato doba čtyřmi, abychom získali 

částku roční odměny. Takto získaná částka představuje maximum zvláštní odměny. Ustanovení 

lze vyloţit i tak, ţe maximum zvláštní odměny je získáno sečtením veškerých odměn získaných 

za trvání obchodního zastoupení. Český zákonodárce upřednostnil druhý výklad, který je méně 

příznivý pro obchodního zástupce. Je otázkou, zda je tato úprava konformní se Směrnicí, jelikoţ 

odporuje výkladu ve prospěch obchodního zástupce. 

Na základě výše uvedeného bych ustanovení § 2515 OZ upravila následovně: 

„Výše zvláštní odměny nesmí překročit roční odměnu vypočtenou z ročního průměru 

odměn získaných obchodním zástupcem během posledních pěti let. Trvalo-li obchodní zastoupení 
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méně než pět let, vypočte se maximální výše zvláštní odměny z průměru odměn za celou dobu 

jeho trvání; pokud trvalo méně než rok, nesmí překročit průměrnou roční odměnu spočítanou 

z odměn za celou dobu jeho trvání.― 
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12. Snahy o reformu 

Současná úprava zvláštní odměny ve Směrnici je z mnoha důvodů problematická. Přesto 

nepovaţují instituce EU tyto problémy za natolik závaţné, aby iniciovaly novelizaci Směrnice. 

To vyplývá zejména z pracovního dokumentu útvarů Komise ze dne 16. července 2015, SWD 

(2015) 146 final, který měl za cíl zhodnocení Směrnice z hlediska její schopnosti naplňovat svůj 

účel.438 Útvary Komise se pro účely tohoto pracovního dokumentu dotazovaly členských států 

EU na návrhy případných změn úpravy zvláštní odměny ve Směrnici, přičemţ pouze Polsko 

a Španělsko navrhlo konkrétní změny. Polsko konkrétně poţadovalo zakotvení ustanovení 

podrobně upravujícího výpočet zvláštní odměny. Taktéţ Španělsko poţadovalo upřesnění 

výpočtu zvláštní odměny, konkrétně doplněním, ţe ztracené provize dle čl. 17 odst. 3 Směrnice 

se vypočítávají na základě průměrných provizí získaných v posledním roce obchodního 

zastoupení. Útvary Komise jako reakci na tyto návrhy uvedly, ţe takové upřesnění by omezilo 

prostor pro uváţení, který Směrnice poskytuje členským státům.439 Po provedení analýzy 

na základě různých kritérií dochází útvary Komise k závěru, ţe Směrnice plní svůj účel, 

a doporučily zachovat její stávající podobu.440 

Dalším důkazem, ţe instituce EU nepovaţují současnou úpravu Směrnice 

ze problematickou, je návrh nařízení EU o společné evropské právní úpravě prodeje (Common 

European Sales Law, CESL),441 jeţ měl zakotvit alternativní právo, které by si strany 

přeshraniční obchodní transakce mohly zvolit jako právo pouţitelné na jejich právní vztahy. 

Tento návrh neobsahoval úpravu obchodního zastoupení s odůvodněním, ţe se jedná o oblast 

práva, která nezpůsobuje problémy při přeshraničních transakcích a která z tohoto důvodu 

nevyţaduje ţádné intervence.442 

Bezproblémovost úpravy Směrnice, a tedy nepotřebnost její novelizace vyhodnotily 

instituce EU i přesto, ţe ještě v roce 2003 Komise ve své komunikaci k akčním plánu z roku 

2001, který si kladl za cíl zlepšení evropské legislativy, označila Směrnicí zavedený dvojkolejný 
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Evaluation of the Commercial Agents Directive (86/653/EEC), SWD (2015) 146 final. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/growth/content/evaluation-commercial-agents-directive-86653eec-report_en. 
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Tamtéţ, s. 23-24. 
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Návrh nařízení evropského parlamentu a rady o společné evropské právní úpravě prodeje. KOM/2011/0635  

v konečném znění - 2011/0284 (COD). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/? 

uri=CELEX:52011PC0635&from=EN. Komise tento návrh stáhla, a nebyl tedy nikdy přijat. 
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Tamtéţ, s. 10. 
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systém kompenzace při ukončení obchodního zastoupení za exemplární příklad nutnosti zlepšit 

kvalitu evropské legislativy.443 

V odborné literatuře se setkáme s několika alternativními návrhy na novelizaci Směrnice, 

které v zásadě vedou ke specifikaci pravidel výpočtu zvláštní odměny, odstranění444 

či specifikaci korektivu ekvity, a principiálně směřují k vyšší právní jistotě na úkor spravedlnosti 

v jednotlivých případech. Saintier pak navrhuje sjednocení systému náhrady škody a zvláštní 

odměny a odstranění dvojkolejnosti systému kompenzace při ukončení obchodního 

zastoupení.445 

Takový alternativní návrh představuje téţ jiţ dříve analyzované DCFR (viz kapitola 

Výpočet dle DCFR) nebo původní návrh směrnice ze dne 17. prosince 1976,446 dle kterého 

zvláštní odměna činí nejméně (slovo nejméně bylo později z návrhu vyškrtnuto)447 desetinu 

roční odměny, která je vypočítána jako průměr odměny v posledních 5 letech (popř. doby trvání 

obchodního zastoupení, pokud obchodní zastoupení trvalo méně neţ 5 let), a která je vynásobena 

počtem let trvání obchodního zastoupení. Návrh zakotvoval téţ maximum zvláštní odměny jako 

dvojnásobek průměrné roční odměny spočítané výše uvedeným způsobem a umoţňoval oběma 

stranám poţadovat jiný způsob výpočtu zvláštní odměny, pokud by to bylo vzhledem 

k okolnostem případu spravedlivé. Zvláštní odměna ale nikdy nemohla přesáhnout maximum.448 

Alternativou k dnešní úpravě korektivu ekvity by mohlo být například paušální 

„odchodné―, jehoţ výpočet by byl stanoven na základě několika jasně vymezených okolností 

jednotlivého případu. Takové řešení by představovalo kompromis a zajistilo vyváţenost mezi 

principy právní jistoty a spravedlnosti. Komise ve své Zprávě k čl. 17 Směrnice dospěla 
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k závěru, ţe jasná metoda výpočtu odměny by byla ve prospěch obchodního zástupce 

i zastoupeného.449 
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Závěr 

Úprava zvláštní odměny v OZ není zcela jednoznačná a v některých bodech 

netransponuje Směrnici správně. Správná aplikace ustanovení o zvláštní odměně z tohoto 

důvodu vyţaduje extenzivní výklad a znalost širšího kontextu, zejména účelu a povahy zvláštní 

odměny. Ani pro právní profesionály není aplikace úpravy zvláštní odměny přímočará 

a jednoznačná. 

Hlavním cílem práce bylo nabídnout jasné vodítko pro posouzení, zda právo na zvláštní 

odměnu vzniklo a jaká je jeho výše. Tohoto cíle bylo dosaţeno jen částečně. Úprava 

je tak sloţitá a moţnosti skutkových konstelací tak široké, ţe nelze nalézt jasné řešení 

na všechny potencionální situace. S mnoha situacemi se v této práci výslovně zabývám. 

Na ostatní situace lze minimálně aplikovat principy, které z této práce výslovně vyplývají a které 

mohou napomoci správné aplikaci úpravy na jednotlivé případy. 

Z této práce vyplývají základní výkladová pravidla, které se pouţijí při aplikaci právní 

úpravy zvláštní odměny. Jsou jimi zejména eurokonformní výklad s důrazem na výklad úpravy 

v souladu s cíli Směrnice, od nějţ se přímo odvíjí SDEU proklamovaný výklad ve prospěch 

obchodního zástupce. Výklad ve prospěch obchodního zástupce má za následek, ţe výjimky 

z práva na zvláštní odměnu je třeba vykládat restriktivně. Při výkladu právní úpravy zvláštní 

odměny je třeba téţ zohlednit povahu zvláštní odměny jako protiplnění a přihlédnout k její 

sociálně-ekonomické stránce. 

Co se týče zdrojů k aplikaci úpravy zvláštní odměny, historicky se úprava ve Směrnici, 

a tedy i v dnešním OZ, který Směrnici transponuje, opírá o německou úpravu. Zpráva Komise 

proto odkazuje na německou judikaturu jako na pomocnou při aplikaci úpravy zvláštní odměny 

v členských státech. Z německé judikatury ale nelze vycházet vţdy. SDEU se kriticky díval 

zejména na přílišný důraz na ztrátu provizí při výpočtu zvláštní odměny. Dřívější německou 

praxi, dle které byla ztráta provize podmínkou vzniku práva na zvláštní odměnu a ztracená 

provize představovala maximální výši zvláštní odměny, kterou mohl obchodní zástupce získat, 

prohlásil SDEU za nekonformní se Směrnicí. Nekonformní je nejspíš téţ německá právní úprava 

a praxe, dle které je pro účely zvláštní odměny relevantní jen takové rozvinutí obchodu 

se zákazníkem, které vedlo ke zdvojnásobní obratu s tímto zákazníkem. Zprávu Komise jako 

zdroj informací k aplikaci Směrnice je třeba brát s rezervou. Jedná se o právně nezávazný 

dokument, který monitoruje praxi ve státech Evropských společenství (nynější EU) v době svého 

vydání. 
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Na základě výše uvedených výkladových pravidel a zdrojů jsem dospěla k závěru, 

ţe úprava zvláštní odměny není v několika bodech transponována do českého právního řádu 

zcela správně. Uzavřela jsem například, ţe aţ na výjimku dle ustanovení § 2513 OZ nelze 

vypovědět smlouvu o obchodním zastoupení bez výpovědní doby. To platí téţ pro smlouvu 

uzavřenou na dobu určitou, pro kterou si strany moţnost výpovědi smluvily. Dále jsem dovodila, 

ţe strany jsou omezeny co do sjednání důvodů odstoupení od smlouvy o obchodním zastoupení 

na důvody, které představují významnou mimořádnou okolnost, či které lze podřadit 

pod podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 OZ. Dále jsem upozornila 

na moţnou euronekonformitu ustanovení § 2515 OZ poslední věta za středníkem, které upravuje 

výpočet maximální zvláštní odměny v situaci, kdy obchodní zastoupení trvalo méně jak rok. 

Za problematickou jsem označila jiţ samotnou definici obchodního zástupce, resp. obchodního 

zastoupení, dle OZ, která se v několika bodech liší od definice ve Směrnici. Dle OZ je placení 

provize definičním znakem obchodního zastoupení a specifikace obchodů, které jsou předmětem 

činnosti obchodního zástupce, je základním obsahovým prvkem smlouvy o obchodním 

zastoupení. Směrnice nicméně tyto náleţitosti nevyţaduje. 

Velmi podrobně jsem se věnovala jednotlivým podmínkám vzniku práva na zvláštní 

odměnu. V rámci jejich analýzy jsem nabídla moţné interpretace nejasných pojmů. Tato 

interpretace překračuje prvoplánovou interpretaci zdánlivě jasných pojmů. Dospěla jsem tedy 

například k závěru, ţe novým zákazníkem můţe být pro zastoupeného i takový zákazník, 

se kterým zastoupený jiţ po dlouhou dobu udrţuje obchodní vztahy, zprostředkuje-li obchodní 

zástupce s tímto zákazníkem obchody ohledně nového zboţí a musel-li obchodní zástupce 

za účelem prodeje nového zboţí vytvořit se zákazníkem specifický obchodní vztah. Zákazníkem 

můţe být dokonce i osoba, která sama sice neuzavřela se zastoupeným obchod, ale která učinila 

ekonomické rozhodnutí k uzavření tohoto obchodu. Naopak osoba, která sice uzavřela 

se zastoupeným obchod, ale ne ze svého rozhodnutí, zákazníkem pro účely zvláštní odměny 

zpravidla není. 

Dále jsem se detailně věnovala určení výše zvláštní odměny, v jejímţ rámci je třeba 

posuzovat stejné okolnosti jako v rámci určení, zda právo na zvláštní odměnu vzniklo. Výpočet 

by měl vţdy proběhnout ve třech krocích, jak téţ judikoval SDEU. V první fázi by měly být 

kvantifikovány výhody zastoupeného, v druhé fázi by tato částka měla být modifikována 

na základě korektivu ekvity, a nakonec by měla být tato částka poníţena, pokud překračuje 

maximální výši vypočtenou postupem dle ustanovení § 2515 OZ. Není tedy moţné zaloţit 

výpočet zvláštní odměny pouze na výpočtu její maximální výše či pouze na základě ekvity. 

Tento třífázový postup představuje pevný rámec výpočtu daný Směrnicí. Ač je úroveň ochrany 
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zavedená Směrnicí ve vztahu ke zvláštní odměně závazná, sama úprava, zejména korektiv ekvity 

dává členským státům široký prostor pro uváţení co do způsobu výpočtu zvláštní odměny. 

Dospěla jsem k závěru, ţe z důvodu chybějících alternativ lze jednotlivé fáze, zejména pak fázi 

určení výhod zastoupeného, schematizovat. Výhody zastoupeného lze tedy v zásadě určit 

částkou provizí, o které obchodní zástupce v důsledku ukončení obchodního zastoupení přichází. 

Tato metoda ovšem musí zůstat defaultní a ustoupit jiné metodě, je-li dle okolností případu 

zřejmé, ţe výhody zastoupeného neodpovídají hodnotě ztracených provizí obchodního zástupce, 

případně existuje-li pro danou situaci metoda určující výhody zastoupeného přesněji. Při určení 

výhod zastoupeného lze tedy vycházet z určitých vyvratitelných domněnek. Výhody, které jsou 

kvantifikovány v rámci první fáze, jsou výhody budoucí. Jsou tedy určeny na základě analýzy 

budoucího vývoje. Výše zvláštní odměny se posuzuje k momentu vzniku zvláštní odměny, 

tj. k momentu ukončení obchodního zastoupení. V rámci výpočtu zvláštní odměny lze tedy 

zhodnotit pouze okolnosti nastalé nebo předpokládané v momentě vzniku práva na zvláštní 

odměnu. Neodpovídá-li skutečný vývoj těmto předpokladům, nelze tuto skutečnost v rámci 

výpočtu zvláštní odměny v zásadě nijak zohlednit. Okolnosti zohledněné při výpočtu výhod 

zastoupeného (tj. v první fázi) by v zásadě neměly být znovu hodnoceny v rámci korektivu 

ekvity (tj. v druhé fázi). Ačkoliv ke vzniku práva na zvláštní odměnu vede aţ právní ukončení 

obchodního zastoupení, pro výpočet zvláštní odměny je v zásadě relevantní moment faktického 

ukončení činnosti obchodního zástupce. 

Část věnovaná výpočtu zvláštní odměny obsahuje konkrétní schémata výpočtu, jak byly 

judikovány SDEU, českými a německými soudy. Schéma vyplývající z judikatury německých 

soudů je zdaleka nejpodrobnější a nejpropracovanější a vychází z výpočtu výhod zastoupeného 

na základě ztracených provizí. České soudy vícekrát na tuto judikaturu odkazují, a proto je toto 

schéma v zásadě pouţitelné téţ v České republice. Tato část práce obsahuje téţ další metody 

kvantifikace výhod zastoupeného, které jsou alternativní ke kvantifikaci na základě ztracených 

provizí. 

Smluvní svoboda stran dohodnout si reţim zvláštní odměny odlišně od zákona 

je za trvání obchodního zastoupení výrazně limitovaná podmínkou výhodnosti dohody 

pro obchodního zástupce. V rámci této práce popisuji dohodu, která zvyšuje právní jistotu stran 

a zároveň balancuje zájmy obchodního zástupce a zastoupeného. Tato dohoda spočívá 

ve sjednání alternativní jednoduché metody výpočtu, která můţe být po ukončení zastoupení 

obchodním zástupcem zvolena na místo výpočtu vyplývajícího z OZ. 
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V rámci této práce jsem téţ odpověděla na otázku analogické aplikace zvláštní odměny 

na vztahy obdobné obchodnímu zastoupení, tedy na vztah komise, distribuce a franšízy tak, 

ţe úprava zvláštní odměny na tyto vztahy dle českého právního řádu pouţitelná není. 

Dále upozorňuji na moţné obejití úpravy zvláštní odměny způsobem, kdy si strany kromě 

volby práva třetího státu, který zvláštní odměnu neupravuje, zvolí téţ soud (popř. rozhodce) 

třetího státu, který zvláštní odměnu neupravuje. Rozhodnutí třetího státu nepřiznávající zvláštní 

odměnu obchodnímu zástupci zřejmě nepředstavuje situaci příčící se veřejnému pořádku, a proto 

je nelze v České republice neuznat. 
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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 totiţ vyţaduje 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 mnoţství 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 téţ základ 

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

vybraných sporných otázek. Práce obsahuje téţ 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 téţ 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 moţný způsob obejití úpravy zvláštní 

odměny či odpovídá na otázku analogické aplikace zvláštní odměny na vztahy obdobné 

obchodnímu zastoupení. 
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Commercial agent’s indemnity 

Abstract 

The thesis deals with an indemnity of a commercial agent. It focuses mainly 

on determining whether an agent is entitled to the indemnity and on its calculation. 

The indemnity is a unique legal institution in continental law. In assessing whether a right 

to indemnity arises and determining the amount of the indemnity, it is necessary to consider 

the equity of its payment. The assessment of the equity is, in the first instance, left to the parties 

to the agency contract. Moreover, the current legislation does not expressly provide 

for the method of calculating the indemnity. Therefore, it is a unique and unclear legal 

regulation, leading to legal uncertainty for both the agent and the principal. The case law 

of Czech courts and literature on this topic is still scarce. This paper aims to interpret the legal 

regulation of indemnity and thus offer guidelines for its correct application. The legal regulation 

of indemnity in the Civil Code is a transposition of the Directive 86/653/EEC which was based 

on the legal regulation of the German Commercial Code. Therefore, the thesis is largely based 

on the case law of the CJEU and German literature and case law, which has developed 

the dogmatics on indemnity for decades and offers solutions to a large number of issues not yet 

addressed by the Czech courts. The introductory chapters broadly analyse the background 

of the legislation, its purpose and objectives and thus create a theoretical basis for further 

analysis. Most space is devoted to the conditions of the right to indemnity, which also form 

the basis for calculating the amount of indemnity. This section offers interpretations 

of ambiguous terms and solutions to selected issues. The paper also contains chapters focused 

on the practical application of the indemnity regulation, which includes simplified schemes 

for the calculation of indemnity or outlines the parameters of an agreement on indemnity 

between the agent and the principal. The paper also takes a critical look at the Czech 

transposition of the Directive from the perspective of its conformity with EU law and draws 

attention to conclusions that are not entirely clear from the wording of the legislation, which can 

only be reached based on a conforming interpretation. The thesis points out, inter alia, a possible 

way of circumventing the indemnity regulation or answers the question of analogical application 

of indemnity to relationships similar to the commercial agency. 
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