
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

Standardizované formy uzavírání smluv 

v mezinárodním obchodě 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

2012 Autor: Kamila Trojanová 

 Vedoucí práce: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.  

 



1 
 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny použité 

prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

V Praze dne 31. května 2012 Kamila Trojanová 

  



2 
 

 

Ráda bych poděkovala paní prof. JUDr. Monice Pauknerové, CSc., DSc. za odborné vedení 

diplomové práce.  

Děkuji také za umožnění studijní stáže na Utrecht University v Nizozemsku, během které 

práce vznikala. 

  



3 
 

Obsah 

Obsah .......................................................................................................................................... 3 

Úvod ........................................................................................................................................... 5 

1. Vývoj standardizace v mezinárodním obchodě .................................................................. 8 

1.1. Terminologická východiska ....................................................................................... 10 

1.1.1. Obchodní podmínky ........................................................................................... 11 

1.1.2. Standardizované klauzule ................................................................................... 14 

1.1.3. Boilerplate ustanovení ........................................................................................ 18 

1.1.4. Formulářové smlouvy ......................................................................................... 18 

1.1.5. Vzorové smlouvy ................................................................................................ 20 

1.1.6. Právní návody ..................................................................................................... 21 

2. Uzavírání smluv při použití standardizovaných forem ..................................................... 22 

2.1. Uzavírání smluv podle CISG ve srovnání s PECL, UPICC, CESL a DCFR ............ 22 

2.1.1. Obchodní podmínky součástí návrhu ................................................................. 25 

2.1.2. Praxe, kterou mezi sebou strany zavedly ............................................................ 32 

2.2. Přijetí návrhu .............................................................................................................. 33 

2.3. Battle of forms ........................................................................................................... 36 

2.3.1. Pravidlo posledního výstřelu .............................................................................. 38 

2.3.2. Pravidlo prvního výstřelu ................................................................................... 40 

2.3.3. Pravidlo knock-out ............................................................................................. 40 

2.3.4. Pravidlo nejlepšího výstřelu ............................................................................... 42 

2.3.5. Alternativní řešení .............................................................................................. 42 

3. Výklad a kontrola obsahu obchodních podmínek ............................................................ 44 

3.1. Princip přednosti individuálně sjednaných ustanovení .............................................. 49 

3.2. Výkladové pravidlo Contra Proferentem ................................................................... 50 

3.3. Překvapivá ustanovení ............................................................................................... 52 

3.4. Nepřiměřené podmínky ............................................................................................. 54 

Závěr ......................................................................................................................................... 57 

Literatura .................................................................................................................................. 61 

Odborné články ......................................................................................................................... 64 

Internetové zdroje ..................................................................................................................... 65 

Právní předpisy ......................................................................................................................... 66 

Seznam použitých judikátů ....................................................................................................... 68 



4 
 

Seznam použitých zkratek ........................................................................................................ 72 

Shrnutí ...................................................................................................................................... 73 

Resumé: Standardized forms of concluding contracts in international trade ........................... 74 

 

  



5 
 

Úvod 

Současná úroveň mezinárodního obchodu vyžaduje standardizovaný přístup 

k obchodním transakcím, postupující standardizace uzavírání smluv zároveň umožňuje další 

rozvoj mezinárodního podnikání. Obchodní praxe se odvíjí na pozadí právního prostředí, 

současně však představuje tlak na existující právní úpravu.  

Smlouva jako nejtypičtější právní úkon soukromého práva představuje základní 

nástroj mezinárodního podnikání. Proces uzavírání smluv, který může být, právě i díky 

postupující standardizaci, podnikateli považován za nenáročný krok mezi obchodním 

vyjednáváním směrem k následnému plnění ze smlouvy, je však spojen s řadou komplexních 

a nezřídka sporných právních otázek. Standardizace smluvních vztahů relativizuje i základní 

teoretické právní principy, jako je uzavření smlouvy na základě konceptu návrhu a přijetí. 

J. E. Murray tuto situaci ilustruje příměrem: „Otázky spojené s uzavíráním [smluv] jsou někdy 

jako provedení Mozartových sonát – příliš lehké pro děti a příliš složité pro umělce.“1 

V přeshraničním kontextu obchodních vztahů vystupují do popředí otázky vyplývající 

z jejich mezinárodní povahy, jako určení rozhodného práva, řešení sporů nebo použití cizích 

jazyků. Nejistotu v obchodních vztazích s mezinárodním prvkem představuje existence 

odlišných a často protichůdných úprav v jednotlivých právních řádech. I z toho důvodu se 

objevují aktuální sjednocující tendence v mezinárodním právu soukromém, k jejichž 

výsledkům patří Zásady evropského smluvního práva (PECL)2, Zásady mezinárodních 

obchodních smluv (UPICC)3, návrh společného referenčního rámce (DCFR)4 a návrh nařízení 

o společné evropské právní úpravě prodeje5 (CESL).  

Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní a průřezový pohled na proces 

standardizace uzavírání smluv v mezinárodním obchodě se zaměřením na sporné a aktuální 

otázky.   

V první části práce se věnuji charakteristice a vymezení jednotlivých druhů 

standardizovaných postupů uzavírání smluv využívaných v mezinárodním obchodě. Jedná se 

o všeobecné obchodní podmínky, ustanovení boilerplate, vzorové a formulářové smlouvy a 

případně také právní návody. Rozdělení bylo sestaveno na základě analýzy úprav platných 

                                                 
 

1 Murray, J. E. (2008), str. 269. 
2 Princliples of European Contract Law, PECL. 
3 Principles of International Commercial Contracts, UNIDROIT Principles, UPICC. 
4 Draft Common Frame of Reference, DCFR. 
5 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law, CESL. 
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v jednotlivých právních řádech, výše uvedených unifikačních projektů a odborné literatury. 

Přestože rozdělení není ustálené a jednotlivé formy se vzájemně překrývají a doplňují, cílem 

členění a vymezení terminologických východisek je vystihnout charakteristické znaky a 

související právní otázky spojené se standardizací v mezinárodním obchodě. Jednotlivé 

kategorie jsou ilustrovány příklady z praxe. Zmíněny jsou proto nejen často vzpomínané a 

všeobecně známé projekty, ale i méně známé specializované příklady.    

Druhá část práce je zaměřena na samotný proces uzavírání smluv. Za výchozí byla 

zvolena právní úprava kupní smlouvy obsažená v tzv. Vídeňské úmluvě – Úmluvě OSN o 

mezinárodní koupi zboží (CISG)6, což odráží její klíčové postavení v mezinárodním obchodě. 

Přístup Vídeňské úmluvy je průběžně srovnáván s úpravou PECL, UPICC, CESL, 

s komentovaným zněním DCFR a řešeními v rámci vybraných národních právních řádů. 

Národní právní řády byly vybírány s ohledem na jejich význam v mezinárodním obchodě a 

zároveň s cílem vystihnout odlišné právní názory. Rozebrány jsou především otázky spojené 

s platným včleněním všeobecných obchodních podmínek do návrhu, případně přijetí smlouvy. 

Důraz je kladen na problematiku tzv. battle of forms (do češtiny překládané jako bitva 

formulářů, resp. bitva forem), kdy obě smluvní strany usilují o použití vlastních obchodních 

podmínek. Přístupy a řešení jednotlivých právních otázek jsou ilustrovány příklady 

z judikatury. Judikáty slouží také k nastínění případných rozporů a negativních aspektů platné 

právní úpravy a možných teoretických řešení. Není-li řečeno jinak, pojetí standardizace 

uzavírání smluv je v této části práce zúženo na použití obchodních podmínek, které 

představují základní a typický projev standardizace; ostatní formy jsou zmíněny v případě, že 

jejich použití je spojeno s rozdílnými nebo spornými právními otázkami.  

Standardizované formy uzavírání mezinárodních smluv se nezřídka stávají 

prostředkem pro prosazení jednostranně výhodné úpravy smluvního vztahu.7 Třetí část práce 

se z tohoto důvodu věnuje výkladu a obsahu ustanovení obchodních podmínek. Přestože se na 

ustanovení obchodních podmínek použijí obecná výkladová pravidla, charakteristické 

vlastnosti těchto ustanovení vedou k některým specifickým postupům, jako je přednost 

individuálních ujednání nebo výklad contra proferentem. Práce je zaměřena na uzavírání 

smluv v mezinárodním obchodě, tématem tedy není problematika spotřebitelského práva. 

                                                 
 

6 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí z 11. dubna 
1980, č. 160/1991 Sb; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).  
7 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol., str. 62. 
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Přesto je i v podnikatelském prostředí v současné době věnována zvýšená pozornost obsahu 

překvapivých nebo nepřiměřených smluvních podmínek.  

 Závěr práce je věnován shrnutí a posouzení platné právní úpravy, judikatury a úpravy 

obsažené v rámci sjednocujících projektů PECL, UPICC, CESL a DCFR a následnému 

vyhodnocení vhodného přístupu z hlediska budoucí úpravy.  
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1. Vývoj standardizace v mezinárodním obchodě 

Standardizované uzavírání smluv bývá uváděno jako jedna z charakteristik 

postindustriálního hospodářského uspořádání, kdy jsou standardizované kontrakty srovnávány 

se standardizovanými výrobky.8 Jejich rozmach je spojen s rozvojem techniky a průmyslové 

výroby.9  

Historicky první standardizované kontrakty a podmínky jsou spojeny se jmény 

velkých asociací 19. století, jako například London Corn Trade Association nebo Waren 

Vereins der Hamburger Bırse.10 První plošné rozšíření obchodních podmínek následně 

zaznamenala odvětví dopravy, kde proběhlo sjednocení přepravy prostřednictvím všech typů 

dopravních prostředků. Jednotné dokumenty ovládají dále podnikání v oblasti bankovnictví a 

pojišťovnictví; obecně se jejich používání rozšířilo do všech odvětví, ve kterých figurují velcí 

podnikatelé. Stoupá použití jednotných podmínek v distribuci, obchodním zastoupení, 

faktoringu nebo ve stavebnictví.11 Dokonalosti dosáhla standardizace smluv na všech typech 

burz. Obchod komoditami, konkrétně zámořský obchod se surovinami typu obilí, krmiva, 

káva, guma nebo cukr, je již od dvacátých let 19. století uskutečňován plně na základě 

formulářů. 12 V současné době je v mezinárodním obchodě hromadnými komoditami obvyklé, 

že smlouvy jsou uzavírány neformálním způsobem prostřednictvím telefonního kontaktu 

s odkazem na určité obvyklé standardní obchodní podmínky.13 

Mezi důvody, které vedly k hromadnému rozšíření standardizovaného uzavírání 

smluv, bývá nejčastěji uváděno rychlé a nekomplikované uzavření smlouvy ve spojení s 

dostatečnou ekonomickou a právní jistotou. J. C. Chuah14 vyzdvihuje jistotu smluvních stran, 

které, především díky tomu, že standardní obchodní podmínky nebo formuláře jsou často 

velmi podrobné a propracované, si mohou lépe uvědomit a následně propočítat obchodní 

rizika plynoucí z dané transakce. Podrobnost a propracovanost také zvyšuje jistotu 

podnikatelů při případném soudním sporu. V neposlední řadě pak používání obchodních 

podmínek snižuje náklady a časové i finanční nároky spojené s vyjednáváním konktrétního 

                                                 
 

8 Amato, C., str. 187. 
9 Rozehnalová, N. (2010), str. 237. 
10 Rozehnalová, N. (2010), str. 237. 
11 Boggiano, A., str. 11. 
12 Rozehnalová, N. (2010), str. 237. 
13 Bridge, M., str. 10. 
14 Chuah, J. C. T., str. 4n. 
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kontraktu. V ekonomické teorii bývá tato situace oznáčována termínem „trh s citróny“15, kdy 

racionálně jednající strana přistoupí na riziko spojené s nejistou kvalitou opakovaně 

předkládaného kontraktu a vzdá se možnosti vyjednávat o případně výhodnějších 

individuálních podmínkách smlouvy výměnou za snížení ceny standardizovaného výrobku, 

které odráží nižší administrativní náklady spojené s uzavřením smlouvy.16  

N. Rozehnalová17 řadí mezi hlavní funkce standardizace racionalizaci smluvního 

jednání, kdy předem zpracované řešení komplikovaných otázek umožňuje rychlejší a hladší 

průběh samotného obchodního jednání, kterému nemusí být přítomen právník, a dále 

překlenutí rozdílů mezi jednotlivými právními řády. Příkladem jsou typizované kontrakty 

vypracované mezinárodními organizacemi, které zároveň přispívají k unifikaci.  

Používání standardizovaných forem v obchodní sféře může přinášet také negativa. Lze 

uvést zneužívání standardizace k prosazení jednostranně výhodnějších podmínek, problémy 

vzniklé v souvislosti se začleněním obchodních podmínek do smluvního vztahu, ale také 

riziko tzv. neplné konzumace práva.18  Jedná se o situace, kdy strany tvoří a případně také 

opakovaně mění své obchodní podmínky bez dostatečného ohledu na ustanovení relevantního 

národního právního řádu nebo unifikované úpravy a jejich výsledná úprava se stává „ne zcela 

sourodým konglomerátem, který není „propojen“ se svým právním pozadím“19. V rámci 

širšího vnímání podnikatelského prostředí lze dále uvést potlačení individuálního přístupu 

k zákazníkovi nebo nebezpečí zavádějící rutiny a ztráty ostražitosti.20  

V současné době je sledován postupující vliv standardizace v mezinárodním obchodě i 

na jiné oblasti právního řádu než na samotný proces uzavírání smluv. Jako příklad je možné 

uvést úpravu určení rozhodného práva v rámci nařízení Řím I21 (čl. 4 odst. 1), na základě 

kterého se smlouva o  koupi zboží řídí právem země, v níž má prodávající obvyklé bydliště.22 

Jak se domnívají C.M.V. Clarkson a J. Hill23, důvodem pro toto pravidlo je právě masivní 

používání standardizovaných obchodních podmínek při uzavírání kupních smlouv 

v mezinárodním obchodě. Autoři mají za to, že smlouva je obvykle uzavírána na základě 

                                                 
 

15 Market for lemons. 
16 Amato, C., str. 188. 
17 Rozehnalová, N. (2010), str. 239. 
18 Rozehnalová, N. (2010), str. 240. 
19 Rozehanlová, N. (2010), str. 240. 
20 Marek, K., Žváčková, L., str. 31. 
21 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (Řím I).  
22 Pauknerová, M., str. 263. 
23 Clarkson, C. M. V., Hill, J., str. 220. 



10 
 

obchodních podmínek prodávajícího, a proto je vhodné, aby byly interpretovány v rámci 

právního řádu, v jehož souvislostech byly připraveny.  

 N. Kornet jde ve svých úvahách ještě dál, když se domnívá, že postavení a úprava 

standardizovaných kontraktů významným způsobem ovlivňuje úspěch evropských projektů 

unifikujících smluvní právo mezi podnikateli, jako například CESL.24 Jelikož si dispozitivní 

otázky smluvního vztahu podnikatelé komplexně upravují v rámci svých obchodních 

podmínek, zajímají se především o kogentní úpravu věnovanou výkladu a aplikaci jejich 

smluvních ujednání. Své obchodní podmínky sestavují na základě konkrétního právního řádu, 

který pak vyžadují prostřednictvím dohody o volbě práva nebo dohody o vyloučení použití 

CISG. Tato provázanost a komplexnost představuje překážku, kterou podnikatelé zvažují při 

případné aktivní volbě jiného systému, například v podobě opt-in v rámci CESL.25  

Standardizované formy uzavírání smluv jsou však na druhou stranu často zmiňovány také 

mezi argumenty ve prospěch zavedení jednotné úpravy evropského smluvního práva. 

K. O’Callaghan a G. Hutt vidí výhody, které přináší CESL především pro malé a střední 

podnikatele, kteří by si mohli připravit jednu sadu obchodních podmínek právě na základě 

CESL a nebyli by nuceni měnit své smluvní podmínky při uzavírání smluv v ostatních státech 

Evropské unie. Na CESL by dle tohoto názoru mohlo být nahlíženo jako na neutrální právní 

řád, na základě kterého by byli ochotni uzavírat smlouvy i větší podnikatelé.26 Je ovšem 

otázkou, do jaké míry by byli ochotni ustoupit právě směrem k CESL. Kritici dále upozorňují, 

že náklady spojené s adaptací obchodních podmínek na zahraničních trzích nepředstavují 

stěžejní překážku mezinárodní expanzi. Významnější roli hrají náklady na vyhodnocení 

podnikatelských příležitostí na zahraničních trzích a navázání prvotních obchodních 

kontaktů.27  

1.1. Terminologická východiska 

Standardizované formy uzavírání smluv se rozlišují na základě způsobu použití a 

jejich vnější formy, následující vymezení ovšem není absolutní a terminologie není ustálená. 

Je zřejmé, že v praxi se jednotlivé formy mohou překrývat nebo doplňovat. Jako příklad je 

                                                 
 

24 Korent, N., str. 5. 
25 Korent, N., str. 9. 
26 O’Callaghan, K., Hutt, G., str. 141. 
27 O’Callaghan, K., Hutt, G., str. 138. 
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možné uvést kombinaci formuláře s odkazem na obchodní podmínky.28 Nejednotnost 

terminologie je patrná i v samotném členění. J. Valdhans29 kupříkladu ztotožňuje termín 

formulářové smlouvy se zastřešujícím pojmem standardizované formy uzavírání smluv. 

V jeho pojetí se formulářové smlouvy dělí na formulářové smlouvy úplné a na obchodní 

podmínky. Formulářové smlouvy, také označované jako standardizované formuláře, jsou 

zároveň jedním z konkrétních projevů standardizace v uzavírání smluv. Z toho důvodu bylo 

ponecháno nejčastěji používané členění, které pracuje pouze s obecným termínem 

standardizované formy uzavírání smluv a formulářové smlouvy jsou uvedeny jako jeden 

z příkladů. 

1.1.1. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky představují soubor ustanovení30, která jsou zpravidla předem 

připravena, písemně vyhotovena a předložena jako celek jednou ze stran, která je používá při 

uzavírání typologicky obdobných smluvních vztahů v předem neurčitém množství. Pojem 

nebývá v platném právu definován, jeho výklad je ponechán právní teorii, rozlišení 

obchodních podmínek v praxi ovšem zpravidla nepředstavuje zásadní problémy. Jedná se o 

abstraktní a všeobecně formulovaná ustanovení. Obvykle obsahují podrobnou úpravu práv a 

povinností účastníků31, rozsah však není rozhodující.32 Oproti formulářovým smlouvám 

obchodní podmínky neupravují tzv. individuální část smlouvy, tedy v případě kupní smlouvy 

údaje o stranách smlouvy, konkretizaci zboží a kupní cenu,33 a proto bývají označovány za 

nepřímá smluvní ujednání, která lze vymezit jako „určitá pravidla, jež sice nejsou 

formulována ve smlouvě, avšak určují vzájemná práva a povinnosti stran.“34 

V praxi je možné se s obchodními podmínkami setkat pod různorodými označeními, 

jako jsou např. „všeobecné obchodní podmínky“, „podmínky odběru zboží“, „standardní 

dodací podmínky“, „všeobecné podmínky pro export (import)“ apod.35 Umísťovány bývají 

nejčastěji na zadní stranu dokumentů používaných pro uzavírání kontraktů, např. na nabídky, 

objednávky, pro-forma faktury nebo potvrzení objednávek.36 Obchodní podmínky „obsahují 

                                                 
 

28 Štenglová, I., Plíva, S.,  Tomsa, M., str. 863. 
29 Rozehnalová, N., Střelec, K., Sehnálek, D., Valdhans, J., str. 42-43. 
30 Kučera, Z., str. 224. 
31 Kučera, Z., str. 224. 
32 UPICC, str. 319, také Luig, E., str. 226. 
33 Rozehnalová, N., Střelec, K., Sehnálek, D., Valdhans, J., str. 42. 
34 Marek, K., Žváčková, L., str. 16. 
35 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 39.  
36 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 39. 
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zpravidla údaje o jakosti, záručních lhůtách, odpovědnosti, přechodu vlastnického práva a 

nebezpečí, platební údaje, rozhodčí klauzuli, klauzuli o výběru rozhodného práva atd.“37  

PECL používají termín obecné smluvní podmínky38 a přináší výslovnou definici, dle 

které se jedná o podmínky, které byly připraveny v předstihu pro neurčitý počet smluv určité 

povahy a které nebyly stranami jednotlivě sjednány (Čl. 2:209 PECL). 

UPICC definují standardní podmínky39 jako ustanovení, která jsou předem připravena 

jednou ze stran za účelem obecného a opakovaného použití a jsou používána bez vyjednávání 

s druhou stranou (Čl. 2.1.19(2) UPICC)40. Za vyjednávání se zde považuje i pouhá diskuze, 

která zaručuje, že daná podmínka již není pro druhou stranu překvapivá, a to i v případech, 

kdy strana neměla reálnou možnost obsah ustanovení ovlivnit.41  

CESL a DCFR obsahují obdobnou definici, která zdůrazňuje, že obchodní podmínky 

nebyly individuálně sjednány, ale naopak byly formulovány v předstihu pro několik transakcí 

uzavíraných mezi různými smluvními stranami (Čl. 2 písm. d) CESL; II. – I. 109 DCFR).42 

Přestože je definice podobná formulaci ze Zásad evropského smluvního práva, na rozdíl od 

PECL, které požadují uzavírání předem neurčitého počtu smluv, v případě CESL a DCFR 

postačí, jestliže jsou obchodní podmínky použity pro větší množství transakcí. Přesný počet 

transakcí tak může být předem dán43, je-li kupříkladu limitován charakteristikami daného 

odvětví.  V případě CESL jsou ovšem za standardní smluvní podmínky považována pouze 

samostatně nesjednaná ustanovení. Strana tak může dokázat, že přestože je ustanovení 

součástí obchodních podmínek, strany si dané ustanovení sjednaly ve smyslu Čl. 7 CESL.    

V mezinárodním obchodním styku je použití obchodních podmínek běžné, a to jak ve 

vztazích vůči podnikatelům, jako například mezi dodavateli nebo odběrateli (tzv. business to 

business, B2B obchod), tak při uzavírání smluv se spotřebiteli (tzv. business to consumer, 

B2C obchod). Obecně obchodní podmínky v mezinárodním obchodě přispívají k racionalizaci 

a zjednodušují průběh často opakovaných transakcí.  

Obchodní podmínky je možné rozlišovat z pohledu subjektů, které je vypracovaly.44 

Na vnitrostátní úrovni se jedná na jedné straně o podmínky vypracované odbornými nebo 

zájmovými organizacemi a na straně druhé o podmínky připravené samotnými podnikateli, 
                                                 
 

37 Rozehnalová, N. (2010), str. 238. 
38 General conditions of contract. 
39 Standard terms. 
40 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J., str. 318. 
41 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J. str. 319.  
42 DCFR: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Volume I, str. 160. 
43 DCFR, str. 160. 
44 Rozehnalová, N. (2010), str. 239. 
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nejčastěji velkými obchodními firmami, nebo jejich zájmovými svazy. Toto rozlišení sleduje i 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který následně předpokládá odlišný režim použití 

tzv. všeobecných a tzv. jiných obchodních podmínek (§ 273 obch. zák.).  

V mezinárodním obchodě je možné se často setkat s použitím obchodních podmínek 

vypracovaných nadnárodními nezávislými organizacemi, například Evropskou hospodářskou 

komisí OSN, ale také zájmovými organizacemi sdružujícími podnikatele v rámci jednotlivých 

odvětví jako například GAFTA London45, FOSFA London46 a The British Woll 

Confederation.47  Ty mohou být následně revidovány za účasti mezinárodní organizace, což 

zvyšuje jejich důvěryhodnost a prestiž. Příkladem jsou podmínky Sdružení pro obchod 

s obilovinami a krmivem (GAFTA) přepracované ve spolupráci s Evropskou hospodářskou 

komisí OSN.48  

V mezinárodním obchodě komoditami je možné se setkat kromě podmínek 

zpracovaných významnými obchodními svazy49 také s obchodními podmínkami velkých 

obchodní společností. Kupříkladu v mezinárodním obchodě ropou pak obchodní podmínky 

společnosti British Petroleum (BP) používají i ostatní společnosti při uzavírání smluv mezi 

sebou, jako v případě Sohio Supply Co v Gatoil (USA) Inc z roku 1989.50 V oblasti 

mezinárodních dodávek investičních celků nabízí pomoc při uzavírání kontraktů především 

Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC). V mezinárodní kontejnerové přepravě 

zaujímají zvláštního postavení mezinárodní přepravní podmínky společnosti 

INTERCONTAINER – INTERFIGO S.C. (ICF), v oblasti kombinované přepravy pak 

obchodní podmínky Unie společností kombinované přepravy silnice – železnice51.52 

Zvláštní příklad všeobecných obchodních podmínek představují pravidla v odvětví 

bankovnictví vydávaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Jedná se o především o 

Jednotná pravidla pro inkasa (URC)53 a Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární 

akreditivy54, známé pod anglickou zkratkou UCP. Dokumenty představují písemně zachycené 

                                                 
 

45 GAFTA (The Grain and Feed Trade Association) představuje mezinárodní asociaci, která s více než 815 členy v přibližně 
80 zemích podporuje mezinárodní obchod s obilovinami, krmivem, rýží a luštěninami. Rozehnalová, N. (2010), str. 255. 
46 FOSFA (The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) je mezinárodní federací sdružující asociace věnující se 
obchodu s oleji, semeny a tuky. 
47 Micklitz, H. W., str. 25. 
48 Boggiano, A., str. 2. 
49 Marek, K., Žváčková, L., str. 33. 
50 Sohio Supply Co v Gatoil (USA) Inc (1989), 1989 WL 650391, Court of Appeal (Civil Division). 
51 Union Internationale des Sociétés de Transport Combiné Rail – Route (UIRR). 
52 Janatka, F., Hándl, J., Novák, R., str. 211-213. 
53 Uniform Rules for Collections (URC). 
54 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). 
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zvyklosti v určitém oboru55, jejich použití je ale shodné s obchodními podmínkami. Stávají se 

tedy závazné v případě, že se na ně strany ve smlouvě odvolají. Vyznačují se však svojí 

komplexností a celosvětovou rozšířeností v rámci odvětví bankovnictví. Jestliže se na 

jednotná pravidla strany výslovně neodvolaly, lze k UCP přihlížet jako k obchodním 

zvyklostem obecně zachovávaným v příslušném odvětví mezinárodního obchodu  ve smyslu 

Čl. 9 odst. 2 CISG, případně dle českého práva ve smyslu § 730  obch. zák. ve spojení s § 264 

obch. zák.   

Historie standardizace a unifikace práva mezinárodního obchodu je spojena s existencí 

tzv. Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady 

vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP) z roku 1958. Přestože byl použit termín 

všeobecné podmínky, „[s]vou povahou představovaly mezinárodní úmluvu, jejímž předmětem 

byla unifikace mezinárodní kupní smlouvy.“56 Nejednalo se tedy o smluvní ujednání, ale o 

přímé normy.57 Úprava byla závazná a strany se nemohly od VDP RVHP odchýlit jako od 

celku. Všeobecné podmínky z roku 1958 navázaly na předcházející verze dílčích unifikačních 

smluv a později byly několikrát novelizovány.58 Na úpravu dodávek zboží navázaly 

Všeobecné montážní podmínky RVHP 1962 a Všeobecné servisní podmínky 1962. Všechny 

všeobecné podmínky RVHP byly spolu s dalšími základními podmínkami organizací 

mezinárodního obchodu, které byly vydávané ministrem zahraničního obchodu, zrušeny na 

základě § 772 obch. zák.59 

1.1.2. Standardizované klauzule 

Strany mohou v rámci uzavíraného kontraktu, ale i v rámci vlastních obchodních 

podmínek odkázat na jednotlivé standardizované klauzule vypracované odbornými, 

především mezinárodními, organizacemi. Objevují se především v závěrečných kapitolách 

smluv a obchodních podmínek. Klauzule se používají jako výkladová pravidla právnických 

termínů a vyznačují se právnickou přesností a komplexností.  

Používání standardizovaných klauzulí v mezinárodním obchodě má dlouhou tradici. 

V USA byly vydány již v roce 1919 tzv. Americké definice pro zahraniční obchod, které jsou 

                                                 
 

55 Marek, K., Žváčková, L., str. 92-98. 
56 Rozehnalová, N. (2010), str. 253-255. 
57 Marek, K., Žváčková, L., str. 21. 
58 Rozehnalová, N. (2010), str. 254. 
59 Marek, K., Žváčková, L., str. 21. 
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v současnosti používány v revidovaném znění z roku 1941 (RAFTD 1941).60 Celosvětovému 

sjednocování doložek se věnuje Mezinárodní obchodní komora v Paříži (ICC). Mezi její 

významné počiny patří tzv. Varšavsko-oxfordská pravidla (1928-1932) a především 

Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek (INCOTERMS – viz níže).  

V českém právním řádu upravuje použití doložek při uzavírání smluv 

§ 274 obch. zák., který předvídá účinky stanovené vykládacími pravidly, na něž se strany ve 

smlouvě odvolaly, a případně také pravidel, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy 

obvykle používají. Chtějí-li se strany od vykládacích pravidel do jisté míry odchýlit, je možné 

sjednat k určité doložce dodatek.61 

Doložky se člení z hlediska svého obsahu na doložky režimové, které upravují volbu 

práva, vyplnění mezer v případě jednotné úpravy nebo naopak vyloučení jednotné úpravy62, 

doložky procesní, mezi které patří doložky rozhodčí a prerogační, dále pak doložky 

interpretační, formulující výkladová pravidla, a doložky jazykové, které určují právní 

relevanci jednotlivých jazykových verzí, a to většinou tím způsobem, že stanoví rozhodující 

jazykovou verzi. Mezi doložky často používané v mezinárodním obchodě patří dále 

tzv. salvatorní klauzule, které zachovávají platnost smlouvy i při neplatnosti některých 

ustanovení nebo doložka o požadavku písemnosti na změny smlouvy.63 Často se vyskytují 

doložky v podobě tzv. čistící klauzule, vylučující předsmluvní odpovědnost stran za jednání 

učiněná před uzavřením dané smlouvy, doložka o výhradě vlastnického práva, doložka o 

okolnostech vylučujících odpovědnost neboli doložka vyšší moci. Hardship doložka 

zmírňující podnikatelské riziko, předvídá v případě, že se plnění smluvních povinností stane 

v důsledku vnějších okolností obtížné nebo nevýhodné, možnost odstoupení od smlouvy nebo 

přistoupení k jednání, popřípadě řešení situace před rozhodcem. Na základě podmínek 

konkrétního smluvního ujednání jsou často používány také doložky cenové (§ 473 až 475 

obch. zák.), měnové (§744 obch. zák.), doložka o povinnosti obstarat úřední povolení, zákaz 

dalšího prodeje zboží nebo zákaz reexportu, který však není použitelný v zemích Evropské 

unie.64 Z historie je známé také použití tzv. zlaté doložky, na jejímž základě byla upravována 

                                                 
 

60 Revised American Foreign Trade Definitions 1941; Marek, K., Žváčková, L., str. 80. 
61 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., str. 863. 
62 Marek, K., Žváčková, L., str. 214 – 216. 
63 Rozehnalová, N. (2010), str. 306. 
64 Vzory uváděných doložek lze najít v Marek, K., Žváčková, L., str. 207 – 218. 
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kupní cena v závislosti na změně zlatého obsahu měnové jednotky (§ 404 zrušeného zákoníku 

mezinárodního obchodu z roku 1963).65 

Standardizované verze jednotlivých typů doložek sestavuje Mezinárodní obchodní 

komora v Paříži (ICC), mezi nejznámější patří její formulace klauzule charakterizující vyšší 

moc, tzv. ICC Force Majeure Clause 2003,66 nebo hardship doložky pod zkratkou ICC 

Hardship Clause 2003. Znění standardizovaných doložek vedoucích k rozhodčímu řízení 

publikují jednotlivé stálé rozhodčí orgány. Mezinárodní rozhodčí soud při ICC nabízí texty 

rozhodčích doložek stejně jako doložek vedoucích k alternativním řešením sporů v desítkách 

jazyků včetně češtiny.67 Vlastní standardizované verze nabízí i Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze68 nebo Evropská hospodářská komora 

OSN. 

Velmi rozšířenou kategorii standardizovaných doložek v mezinárodním obchodě 

představují dodací doložky známé pod označením INCOTERMS. 69 INCOTERMS upravují 

dodací podmínky a rozložení rizika ztráty a poškození zboží během přepravy mezi kupujícího 

a prodávajícího.70 Jejich použití je založeno na výkladových pravidlech vydávaných také 

Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC), která byla od svého prvního vydání v roce 

1932 publikována v několika revidovaných zněních, naposledy v roce 2010. Platně sjednaný 

odkaz musí obsahovat typ doložky tvořený zkratkou velkých písmen71, termín INCOTERMS, 

interpretační variantu doložky, tedy tzv. dodatek, zda se jedná například o INCOTERMS 

2000, a u většiny doložek geografické určení.72 Přesná formulace je vyžadována především 

proto, že dané termíny existují v různých interpretačních formách, jedná se o obchodní 

termíny ve smyslu výkladových pravidel ICC, ale také o obchodní zvyklosti a výklad doložek 

                                                 
 

65 Zákon č. 101/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963 o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník 
mezinárodního obchodu). Zrušen dne 1. ledna 1992 zákonem 513/1991 Sb. 
66 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 48. 
67 Český text této rozhodčí doložky zní: „Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty 
s konečnou platností podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více rozhodci 
jmenovanými podle těchto Pravidel.“ - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Arbitration [online]. [cit. 2011-
02-12]. 
68 Doložka doporučená Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR zní: „Všechny spory vznikající z této smlouvy a 
v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho řádu jedním nebo více rozhodci.“ – Doporučená znění rozhodčích 
doložek do smluv[online]. 2009 [cit. 2012-04-08].  
69 International Commercial Terms. 
70 Houtte, H. v., str. 175. 
71 INCOTERMS 2000 obsahují celkem třináct doložek, které jsou rozděleny do čtyř skupin podle počátečního písmene 
(EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) – Blíže například Machková, H., 
Černohlávková, E., Sato, A., str. 59. 
72 Rozehnalová, N. (2010), str. 231n. 
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by se mohl lišit.73 Odkaz na dodací podmínky v konkrétním smluvním vztahu musí být učiněn 

platně. Nejvyšší soud v Austrálii tak již v roce 1920 v rozhodnutí ve věci Cumming & Co Ltd 

v Hasell74 dovodil, že použití termínu „f.o.b.“ bez dalšího je příliš neurčité a smlouva proto 

nevznikla.75 Na druhou stranu doložka „f.o.b. good Danish port“(f.o.b. dobrý dánský přístav) 

postačí k tomu, aby bylo plnění na základě této smlouvy vymáháno s tím, že by se měla 

vykládat tak, že kupujícímu náleží zároveň právo a povinnost konkrétní přístav určit.76  

Součástí standardních smluv vypracovaných obchodními asociacemi se často stává 

doložka o volbě práva.77 Příkladem je GAFTA, jejíž obchodní podmínky standardně odkazují 

k anglickému právu. Již v roce 1939 v odůvodnění ve věci Vita Food Products Inc v Unus 

Shipping Co Ltd zaznělo, že platně učiněná volba anglického práva nevyžaduje významný 

vztah právního poměru ke zvolenému, tedy anglickému, právnímu řádu.78 Tento přístup, který 

je označován jako tzv. neomezená volba práva, usnadňuje uzavírání smluv zejména 

účastníkům mezinárodního obchodního a hospodářského styku79 a je v souladu s úpravou 

Římské úmluvy80, stejně jako s Nařízením Řím I (Čl. 3 Odst. 1, s výhradou ustanovení Čl. 3 

Odst. 4 Řím I).81  

 Neomezená volba práva prostřednictvím standardizovaných doložek umožňuje 

jednotný postup v případě tzv. string contracts.82 String contracts, volně přeložitelné jako 

navazující smlouvy, jsou na sebe navazující identické obchodní vztahy, které se liší pouze v 

ceně.83 Uplatní se na ně často jediné obchodní podmínky, které pamatují právě na volbu 

práva. Uzavírají se často ve vztahu ke zboží, které je již přepravováno, kdy se jedná o 

standardizované produkty v podobě hromadných surovin. K standardizaci obchodovaných 

produktů často přistupují národní agentury regulující obchod danou komoditou, příkladem 

může být kanadská obilná komise84, a také samotné burzy. Tak tomu je například 

v mezinárodním obchodu cukrem nebo ropou, kde tuto funkci přebírá burza International 

                                                 
 

73 Rozehnalová, N. (2010), str. 232. 
74 Cumming & Co Ltd v Hasell (1920), High Court Of Australia (28 CLR 508); 1920 WL 15293.  
75 Goode, R., str. 1034. 
76 Goode, R., str. 1034. 
77 Shodný projev vůle účastníků o tom, že jejich právní vztah se má řídit určitým právem, který je hraničním určovatelem. 
Kučera, Z., str. 130. 
78 Vita Food Products Inc v Unus Shipping Co Ltd (In Liquidation) (1939), A.C. 277, Privy Council. 
79 Kučera, Z., str. 133. 
80 Čl. 3 Odst. 1 Římské úmluvy. 
81 S výhradou ustanovení Čl. 3 Odst. 4 nařízení Řím I, dle kterého v případě, že se všechny ostatní prvky pro situaci 
významné v okamžiku volby nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou jiného rozhodného práva stranami, 
než je právo členského státu, dotčeno použití těch ustanovení práva Společenství, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 
82 Bridge, M. G. (2003), str. 4n. 
83 Bridge, M. G., (2003), str. 10. 
84 Canada Grain Commission. 
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Petroleum Exchange v Londýně.85 Prostředníci uzavírají smlouvy nikoli za účelem nákupu 

dané suroviny, ale s cílem zisku prostřednictvím arbitráže nebo spekulace. Jak upozorňuje 

M. G. Bridge, existence string contracts v mezinárodním obchodě narušuje tradiční chápání 

smlouvy jako samostatně stojícího, atomistického vztahu mezi dvěma smluvními stranami.86 

Standardizaci v těchto příkladech nepodléhá pouze část podmínek, ale celý smluvní vztah 

s výjimkou ceny.  

1.1.3. Boilerplate ustanovení 

Během přípravy významných a komplikovaných smluv je obvyklé, že si každá ze 

stran samostatně důkladně rozpracuje ustanovení, se kterými přistupuje k jednání ve snaze 

jednostranně prosadit své formulace. Tato ustanovení se označují jako boilerplate 

ustanovení87 a vykazují obdobné charakteristiky jako obchodní podmínky, jsou však určeny 

k jednorázovému použití. V případě vyjednávacího úspěchu se boilerplate ustanovení objevují 

přímo v textu hlavní smlouvy.  

Americká literatura často používá termín boilerplate v širším smyslu, kdy zahrnuje 

jakékoli smluvní formulace, které si jedna ze stran předem připravila na základě jiné smlouvy 

nebo za pomoci předpřipravených standardizovaných setů.88  

1.1.4. Formulářové smlouvy 

Standardizované formuláře obsahují předem předtištěná smluvní ustanovení. Při 

vlastním uzavírání obchodu se pouze doplňují údaje specifické k dané transakci,89 jako jsou 

konkrétní údaje o smluvních stranách, předmětu, době plnění a ceně plnění, tedy položky 

tvořící individualizovanou část smlouvy. Z toho důvodu jsou formulářové smlouvy někdy 

řazeny mezi tzv. přímá smluvní ujednání.90 Od ostatních standardizovaných forem uzavírání 

smluv se liší především svojí vnější formou,91 kdy standardizované znění je zdůrazněno 

jednotným rozvržením a formátováním dokumentu. Jejich použití zvyšuje přehlednost, 

srozumitelnost a orientaci v uváděných datech.92 Současně snižuje nároky na administrativní 

                                                 
 

85 Bridge, M. G., str. 34. 
86 Bridge, M. G., Předmluva, str. V. 
87 Boilerplate clauses, McKendrick, E., str. 395n. 
88 Boardman, M. E., str. 1110.  
89 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 40. 
90 Marek, K., Žváčková, L., str. 16. 
91 Rozehnalová, N. (2010), str. 238. 
92 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 51. 
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zpracování dat. Formulářová smlouva je v souladu se základními zásadami smluvního práva 

uzavřena ve chvíli, kdy ji obě strany podepíší.93 

V mezinárodním obchodě je jejich použití běžné v oblasti logistiky. Příkladem mohou 

být dokumenty poskytované organizací speditérů FIATA94, jako je například multimódální 

průběžný konosament nebo spediční potvrzení o převzetí nebo odeslání zásilky (FIATA FCR 

a FIATA FCT). Na smluvní formuláře pamatuje také český právní řád, který jejich užití 

výslovně zakotvuje v § 273 odst. 3 obch. zák. 

Na základě svých Doporučení zavedla Hospodářské komise pro Evropu systém 

tzv. jednotného obchodního dokladu, který prosazuje standardizaci všech dokumentů. Zavádí 

jednotný formát papíru, na kterém je umístěn předtisk základní matrice, kdy stejné údaje jsou 

umístěny na stejném místě různých dokladů, příbuzné údaje jsou seskupeny a schvalovací 

údaje, jako jsou razítka a podpisy, jsou umístěny pod data, která schvalování podléhají.95 Za 

použití šablon, které se na základní matrici přikládají, je možné zakrýt nerelevantní údaje a 

požadovaný dokument jednoduše rozmnožit.96  

Použití standardizovaných formulářů může vyvolat také negativní dopady. Ne každý 

uživatel má s jejich vyplňováním potřebné zkušenosti. Do blanketních ustanovení pak mohou 

být vyplněny informace, které se obsahově neshodují s předtištěným textem. R. Goode je toho 

názoru, že situaci je poté nutné vykládat v souladu s interpretačním pravidlem lex specialis 

derogat legi generali a dát přednost ručně vepsanému znění.97 Česká komentářová literatura 

naopak považuje údaje předtištěné a údaje smluvními stranami do formuláře doplněné za 

právně rovnocenné.98  

Formuláře připravené obchodními organizacemi jsou zpravidla velmi propracované a 

reagují na požadavky vyvíjející se judikatury. Je považováno za nevhodné pokoušet se 

pozměnit vpisováním zavedené standardizované formy.99 Na druhou stranu, tradiční 

formulářová znění není možné vždy považovat za ideální a hospodárné řešení. Naopak, 

anglická judikatura zastává názor, že zvolí-li si strany zřejmě nevhodný formulář, musí být 

tento text vykládán v souladu se záměrem smluvních stran.100 

                                                 
 

93 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 40. 
94 FIATA. Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés [online]. [cit. 201-02-13].  
95 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 52. 
96 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 52. 
97 Goode, R.., str. 92; v judikatuře například rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci Hombourg Houtimport BV v Agrosin 
Private Ltd, The Starsin (2003), bod 11. 
98 Švestka, J. a kol., str. 297. 
99 Bridge, M., str. 9. 
100 Hombourg Houtimport BV v Agrosin Private Ltd, The Starsin (2003), bod 12; Okehampton, The (1913). 
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V souvislosti se standardizovanými kontrakty je zajímavý případ Amin Rasheed 

Shipping Corpn v Kuwait Insurance Co101, kdy soud dovodil volbu práva také na základě 

použití určitého standardizovaného formuláře.102 Jedná se o standardizované formuláře, při 

jejichž přípravě se vycházelo z rámce určitého právního řádu. Používány jsou v rámci 

specifických odvětví mezinárodního obchodu, jako je námořní přeprava, ve které se tradičně 

vychází z rozvinutého systému anglického práva. Strany, kuvajtská pojišťovna na straně 

žalovaného a žalující liberijská společnost podnikající v Dubaji, uzavřely smlouvu o pojištění 

v námořní přepravě na standardizovaném formuláři pojišťovací platformy Lloyd’s103. Britská 

Sněmovna lordů následně rozhodla, že rozhodným právem je při použití daného formuláře 

anglický Zákon o pojištění v mezinárodní přepravě z roku 1906. 104 

1.1.5. Vzorové smlouvy 

Vzorová smlouva představuje souvislý text, který komplexně pokrývá konkrétní 

transakci. Jedná se o ukázkový příklad úpravy daného smluvního vztahu. Nejznámější 

vzorové smlouvy pro obchod jednotlivými druhy zboží sestavila Evropská hospodářská 

komise OSN.105 K návrhu vlastních vzorových smluv přistupují i velké obchodní společnosti, 

jejichž cílem je především reflektovat vlastní zájmy.106 K. Marek a L. Žváčková zdůrazňují 

racionalizační roli předem připravených textů, kdy vzory smluv a právních úkonů považují za 

„náhražky“ právních znalostí a dovedností, které redukují úlohu neodborníka na správný 

výběr z několika málo alternativ.107 Použití vzorových smluv v mezinárodním obchodním 

styku však může přispět k překlenutí rozdílů mezi právními řády i systémy.  

Smluvní strany mohou text použít také jako výchozí podklad k obchodnímu 

vyjednávání a text ustanovení upravit vlastním požadavkům. Nejznámější příklad vzorových 

kontraktů představuje tzv. Vzorová mezinárodní kupní smlouva, kterou sestavila ICC108. 

Skládá se ze dvou částí, kdy první část představuje souhrn zvláštních podmínek, které jsou 

                                                 
 

101 Amin Rasheed Shipping Corporation Appellants v Kuwait Insurance Co. Respondents, House of Lords, 7. července 1983, 
[1983] 3 W.L.R. 241, [1984] A.C. 50. Obdobný problém řešen také v případě James Miller & Partners Ltd. Appellants v 
Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd. Respondents, House of Lords, 3. března 1970, [1970] 2 W.L.R. 728, [1970] A.C. 
583. 
102 Clarkson C. H., str. 204. 
103 Lloyd’s představuje institucionalizovaný trh mezinárodního významu v oblasti pojišťovacích služeb se sídlem v Londýně. 
Více viz LLOYD'S. [online]. [cit. 2012-03-06]. 
104 Marine Insurance Act 1906. 
105 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 40. 
106 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 39n. 
107 Marek, K., Žváčková, L., str. 20. 
108 ICC. ICC Model International Sales Contract [online]. [cit. 2011-02-13].  
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pravidelně součástí jednotlivých kupních smluv. Uživatelům může posloužit také ke kontrole, 

zda jejich ujednání obsahuje všechny potřebné položky. Druhou část tvoří ICC Obecné 

podmínky při koupi.109 Oba nástroje jsou určeny k použití v obchodních vztazích mezi 

podnikateli, ve kterých nevystupuje spotřebitel, a jsou vhodné k úpravě jednotlivých, 

samostatně uzavíraných kupních smluv, které nejsou součástí dlouhodobějšího 

dodavatelského vztahu.110 Modelová smlouva je podrobena CISG, jejíž použití je však možné 

vyloučit.111   

1.1.6. Právní návody 

Mezi standardizované formy uzavírání smluv bývají řazeny také právní návody, 

označované také guides.112 Jedná se o příručky obsahující rady a pokyny k úspěšnému 

sestavení textu konkrétní smlouvy. Charakterizují obvyklé problémy a případná řešení 

spojená s uzavíráním konkrétní obchodní transakce. Jejich podoba je tedy na rozdíl od jiných 

standardizovaných forem variabilní.113  

  

                                                 
 

109 ICC General Conditions of Sale. 
110 Dalhuisen, J. H., str. 429. 
111 Dalhuisen, J. H., str. 429. 
112 Rozehnalová, N. (2010), str. 237. 
113 Rozehnalová, N. (2010), str. 239. 
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2. Uzavírání smluv při použití standardizovaných forem  

Smlouva představuje nejtypičtější právní úkon v soukromém právu. „(…) [S]počívá 

na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle dvou a více smluvních stran, směřujících 

ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle 

spojují.“114  

Transakce v mezinárodním obchodě se odvíjí na základě soukromoprávních vztahů 

s mezinárodním prvkem. Právní úprava, která bude daný smluvní vztah upravovat, se 

v souladu s teorií mezinárodního práva soukromého určí na základě přímé nebo kolizní 

metody.115 Odkazují-li kolizní normy k českému právnímu řádu, použije se na úpravu 

všeobecných obchodních podmínek ustanovení obchodního zákoníku (§ 273 obch. zák). Mezi 

jednotlivými druhy standardizovaného uzavírání smluv v mezinárodním obchodě není právní 

rozdíl. Obchodní podmínky i vzorové smlouvy se stávají pro strany závaznými tím, že je učiní 

součástí své smlouvy.116 Obecně se vychází z předpokladu, že jestliže byl dokument 

podepsán, podmínky obsažené v tomto dokumentu se stávají součástí smlouvy, a to bez 

ohledu na to, zda si strany podmínky přečetly nebo zda jim porozuměly.117  

Odkazem se ustanovení obchodních podmínek stává součástí smluvního ujednání, 

„mají [tedy] stejný charakter jako ujednání obsažená přímo ve smlouvě a lze je tak (…) měnit 

jen změnou smlouvy.“118 Jednostranně oznámená změna obchodních podmínek představuje 

jednostrannou změnu smlouvy. V českém právu se proto jedná o relativně neplatný právní 

úkon, jehož neplatnost musí být namítnuta.119  

2.1. Uzavírání smluv podle CISG ve srovnání s PECL, UPICC, CESL a 

DCFR 

Základní obchodní transakci v mezinárodním obchodě zbožím představuje koupě 

zboží, která se uskutečňuje na základě kupní smlouvy. Výrazem zvláštní hmotněprávní 

úpravy kupní smlouvy uzavírané v mezinárodním obchodním styku je Úmluva OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. Vídeňská úmluva (CISG)120. Podle odhadů se na 

                                                 
 

114 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., str. 146. 
115 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 22. 
116 Kučera, Z., str. 224. 
117 Guest, A., str. 115 
118 Štenglová, I., Plíva, S., & Tomsa, M., str. 862. 
119 Štenglová, I., Plíva,S., Tomsa, M., str. 862. 
120 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 216. 
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základě CISG odvíjí až 70% mezinárodního obchodu.121 V současné době k smlouvě 

přistoupilo 78 států, z toho 23 ze 27 členských zemí EU.122 

CISG se vztahuje, dle Čl. 1(1) v souvislosti s Čl. 10(2) CISG, na kupní smlouvy mezi 

stranami, které mají místa podnikání v různých státech, jestliže tyto státy jsou smluvními 

státy, nebo jestliže se právního řádu smluvního státu použije na základě ustanovení 

mezinárodního práva soukromého.123 Použití CISG je možno smluvními stranami dohodou 

vyloučit (Čl.6 CISG). Vyloučení aplikace CISG ve smyslu Čl. 6 CISG se v praxi děje také 

prostřednictvím standardních obchodních podmínek nebo standardních obchodních smluv. 

Tak tomu je například v případě obchodních podmínek sestavených organizacemi GAFTA 

nebo FOSFA.124  

CISG upravuje proces uzavírání kupní smlouvy (Čl. 4 CISG), neobsahuje však 

zvláštní ustanovení věnované obchodním podmínkám. Přestože v době vzniku CISG již byla 

otázka použití obchodních podmínek teoreticky diskutována, formovala se teprve představa o 

možných řešeních v rámci národních právních řádů a státy nebyly připraveny 

k mezinárodnímu řešení v podobě kompromisu v CISG.125 Chybějící úprava obchodních 

podmínek je v současné době kritizována ze strany teorie, kupříkladu E. Luig je toho názoru, 

že výslovná úprava by přispěla ke zvýšení právní jistoty. 126  

Judikatura se nejprve musela vyrovnat s otázkou, zda se jedná o otázku spadající do 

předmětu úpravy Vídeňské úmluvy, a to s ohledem na negativní vymezení Čl. 7 (2) CISG. 

Německý Spolkový soudní dvůr (BGH) ve stěžejním případě Machinery127  rozhodl, že 

„zahrnutí obchodních podmínek do smluvního vztahu je upraveno CISG a podléhá 

ustanovením týkajících se uzavírání smlouvy (Čl. 14, 18 CISG).“ Použití obchodních 

podmínek v kupní smlouvě, na kterou se vztahuje CISG, se tedy řídí dle obecných principů 

uzavírání smluv, které jsou upraveny v Části II CISG s tím, že řešení otázky obchodních 

podmínek se použije CISG jako celek. Aplikují se tedy i ustanovení stojící vně Části II CISG 

                                                 
 

121 Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., str. 37. 
122 Některé smluvní strany však uplatnily výjimku podle Čl. 96 CISG. Skandinávské státy (Dánsko, Finsko, Norsko, 
Švédsko) neuplatňují Část II. CISG a při vzájemném obchodu je vyloučena celá CISG. Smluvními stranami CISG nejsou 
Velká Británie, Irsko, Portugalsko a Malta, s tím, že podpis Portugalska je očekáván v blízké době. UNCITRAL: 1980 - 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Status [online]. 2012 [cit. 2012-03-20]; Korent, 
N., str. 6-7. 
123 Kučera, Z., str. 214. 
124 Bridge, M., str. 64. 
125 Schwenzer, I., Mohs, F., str. 246. 
126 Luig, E., str. 227. 
127 BGH, Německo, 31. října 2001, VIII ZR 60/01, CISG-online 617. 
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(např. Čl. 8 CISG).128 Nejedná se tedy o materii, na kterou by se použilo právo rozhodné na 

základě kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého. Názor BGH je obecně 

akceptován a v souladu s ním je judikováno nejen soudy německými, ale i soudy 

v Rakousku129, Itálii130, Nizozemsku131 nebo USA132. Případy, které by obchodní podmínky 

vylučovaly z aplikace CISG, jsou v menšině. V případě nizozemských133 a německých134 

soudů se jedná o rozhodnutí vydaná ještě před tím, než nizozemský nejvyšší soud135  a 

německý BGH136 vyslovily opačný názor. Přesto někteří autoři doporučují vkládat do 

obchodních podmínek ustanovení, ve kterém by bylo použití CISG na otázky spojené se 

včleněním obchodních podmínek do uzavírané smlouvy přímo deklarováno.137 

Obsah obchodních podmínek a jejich případný rozpor s kogentními normami se stejně 

jako v případě smluvních podmínek výslovně sjednaných v rámci textu hlavní smlouvy 

posoudí v rámci příslušného rozhodného práva (Čl. 4 písm. a CISG).138 V této souvislosti je 

nutné zvážit, zda se národní úprava věnovaná obchodním podmínkám vztahuje na 

problematiku uzavírání smluv, upravenou v rámci CISG (Čl. 14 až 24, a dále Čl. 8 a 11 

CISG), či zda se jedná o posouzení platnosti ustanovení. Jak upozorňuje I. Schwenzer139, na 

smlouvy, které se řídí Vídeňskou úmluvou, se tak nepoužijí například požadavky na včlenění 

obchodních podmínek podle německého občanského zákoníku140, písemný souhlas s použitím 

obchodních podmínek podle italského práva141 nebo požadavek čínského práva upozornit a 

vysvětlit některá ustanovení.142 

 

  

                                                 
 

128 Viscasillas, P. P., str. 315. 
129 OGH, Rakousko, 31. srpna 2005, CISG-online 1093; OGH 17. prosince 2003, CISG-online 828.  
130 Tribunale di Rovereto, Itálie, 21. listopadu 2007, CISG-online 1590. 
131 Gerechtshof‘s Hertogenbosch, Nizozemsko, 29. května 2007, CISG-online 1550; Gerechtshof’s Hertogenbosch, 
Nizozemsko, 16. října 2002, CISG-online 816. 
132 U.S. District Court, Minnesota, USA, 31. ledna 2007, CISG-online 1435 and 1522. 
133 Například rozhodnutí Hof van Beroep Gent, Belgie, 4. října 2004, CISG-online 985. 
134 Například Landgericht Duisburg, Německo, CISG-online 186.  
135 Hoge Raad der Nederlanden (HR), Nizozemsko, 28. ledna 2005, CISG-online 1002. 
136 Výše zmiňovaný případ Machinery. 
137 Takové ustanovení navrhuje P. P. Viscasillas kupříkladu v angličtině: „All the matters related to the use of general terms 
and conditions/standard terms are governed by the rule of the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods.” – citováno z Viscasillas, P. P., str. 2008. 
138 Huber, P., str. 126. 
139 Schwenzer, I., str. 276. 
140 § 305 (2) a (3) německého BGB. 
141 Článek 1341(2) italského Codice civile (Cc). 
142 Článek 39 Odst. 1 čínského Smluvního zákoníku (Chinese Contract Law). 
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2.1.1. Obchodní podmínky součástí návrhu 

K uzavření smlouvy dle CISG dochází na základě teoretického konceptu Návrh-Přijetí143, 

kdy je sledována obsahová totožnost návrhu a přijetí. Zda se obchodní podmínky staly 

součástí návrhu ve smyslu Čl. 14 CISG, je nutné určit na základě interpretačních pravidel 

Čl. 8 CISG144. Obecně je možné říci, že „strana, která si přeje obchodní podmínky zahrnout, 

musí v dobré víře projevit snahu tyto podmínky druhé straně sdělit.“145 Německý Spolkový 

soudní dvůr (BGH) na základě ustanovení Čl. 8 a 14 CISG ve výše citovaném případě 

Machinery konkrétněji dovodil, že záměr navrhovatele použít vlastní obchodní podmínky 

musí být adresátu zřejmý, což je splněno pouze v případě, že je adresátu poskytnuta možnost 

seznámit se s celým textem obchodních podmínek; pouhý odkaz tedy není dostatečný.  Tato 

podmínka je v teorii označována jako tzv. test dostupnosti (v němčině 

Kenntnisverschaffungspflicht146, v anglických textech making available test147). 

Některé soudy uplatňují menšinový názor, dle kterého je považováno za dostatečné, 

pokud smluvní strana na své obchodní podmínky upozorní. Zůstává pak na uvážení druhé 

strany, zda se bude o jejich znění aktivně zajímat a soubor si vyžádá.148 Takový postup by 

podle BGH představoval povinnost, která by byla v rozporu s obecnou podmínkou dobré víry 

dle Čl. 7 CISG a základní povinností spolupráce a poskytování informací. Mezinárodní 

obchodní styk podle Spolkového soudního dvora vykazuje značná specifika, která si vyžadují 

zvýšenou aktivitu ze strany navrhovatele. Nad rámec odůvodnění BGH lze dovodit, že se 

jedná především o vzdálenost a odlišnost podnikatelského prostředí, kdy strany nemohou mít 

představu o zvyklostech a obchodních podmínkách daného odvětví v dané zemi. Kritici však 

argumentují, že koncept není v souladu s obvyklou praxí obchodního styku a představuje 

nepřiměřenou zátěž.149 M. Schmidt-Kessel150 se obává, že obecná povinnost předat obchodní 

podmínky by mohla velmi často stát v cestě aplikaci  obecně známých a často používaných 

                                                 
 

143 Offer-Acceptance. 
144 BGH, Německo, 31. října 2001, VIII ZR 60/01, CISG-online 617. 
145 DiMatteo, L. A., Dhooge, L. J., Greene, S., Maurer, V. G., Paganttaro, M. A., str. 64. 
146 Luig, E., str, 222an. 
147 Překlad z německého originálu do angličtiny dle Schwenzer, I., str. 279. 
148 Tribunal Commercial de Nivelles, 19. září 1995, Belgie, R.G. 1707/93, CISG-online 366, kdy se jednalo o veřejně 
přístupné obchodní podmínky odborné asociace The Swiss Association of Machinery Manufacturers. Landgericht Coburg, 
Německo, 12. prosince 2006, CISG-online 1447, s tím, že odkaz na obchodní podmínky, které byly používány v rámci 
dlouhodobé podnikatelské spolupráce, výslovně uváděl, že na základě žádosti budou podmínky zprostředkovány.  
149 Huber, P., str. 127. Dále také Eiselen, S., str. 20-21. 
150 Schmidt-Kessel, M., On the Treatment of General Terms and Conditions of Business Under the UN Convention on 
Contracts for the International Sales of Goods (CISG), [online]. 2012 [cit. 2012-04-28]. 
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souborů, jako jsou INCOTERMS, ECE-Terms151, GAFTA 100 nebo Pravidla Sugar 

Association of London. Lze argumentovat, že takové podmínky splňují test dostupnosti 

automaticky, jelikož jsou všeobecně známy a používány v rámci daného odvětví a postačí 

tedy upozornění v rámci smlouvy.152  

Nizozemský soud v Hertogenbosch v obdobném případě153 jako BGH zdůrazňuje časový 

aspekt. Zajímavé je, že soud ve svém rozhodnutí odkazuje na PECL a vyžaduje, aby uživatel 

obchodních podmínek učinil přiměřené kroky k tomu, aby se s nimi druhá strana mohla 

seznámit, a to před nebo při uzavírání samotné smlouvy. Podmínky vytištěné na zadní straně 

faktury proto nebyly poskytnuty včas, stejně jako podmínky, které byly součástí potvrzujícího 

dopisu zaslaného až po uzavření smlouvy154. Čas je relevantní i v rozhodnutí rakouského 

soudu155, který odkaz nepovažoval za platný, jelikož byl učiněn v návrhu, od kterého strany 

během vyjednávání upustily a následně formulovaly návrh jiný, ve kterém odkaz chyběl.  

Při analýze časového sledu uzavírání smluv je vhodné zmínit institut německého a 

švýcarského práva známého pod pojmem kaufmännisches Bestätigungsschriebe156. Uvedené 

potvrzení mezi podnikateli představuje písemnou verzi předchozí dohody, na které se strany 

smluvily, a musí být zasláno ihned po uzavření dohody. Jestliže druhá strana s písemnou verzí 

nesouhlasí, musí se vyjádřit ihned po obdržení potvrzení.157 Stejný institut zná i DCFR pod 

pojmem formální potvrzení smlouvy mezi podnikateli (II. – 4:210 DCFR). Lze tvrdit, že 

v případě, kdy se na použití konkretizovaných obchodních podmínek strany ústně smluvily, 

jejich přiložení k formálnímu potvrzení smlouvy mezi podnikateli bude považováno za platné 

včlenění. 

Francouzský Odvolací soud v Paříži se v případu ISEA Industrie158 zaměřuje spíše na 

formu. Podmínky vytištěné na zadní straně dokumentu nejsou přípustné, jestliže adresát na 

tuto skutečnost nebyl upozorněn v textu návrhu pomocí včleňovací doložky a připojil svůj 

podpis pouze na přední stranu listiny.  

                                                 
 

151 ECE General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export. 
152 Schwenzer, I., str. 285. 
153 Gerechtshof 's Hertogenbosch, Nizozemsko, V.O.F. (Nizozemsko) vs. S.A. (Francie), 16. října 2002, CISG-online 816, 
UNILEX; IHR 2004. 
154 Cour d'appel de Paris, Francie, 13. prosince 1995, CISG-online: 312. 
155 Oberster Gerichtshof, OGH, Rakousko, SZ 10 Ob 518/95, 6. února 1996, CISG-online: 224. 
156 Blíže viz Reithmann, C., str. 205 an. 
157 Eiselen, S., str. 19. 
158 Cour d'appel de Paris, Francie, 13. prosince 1995, CISG-online: 312. 
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Upozornění v textu hlavní smlouvy je označováno jako tzv. včleňovací doložka. 

Včleňovací doložka může být formulována například:159 „Nedílnou součástí této smlouvy jsou 

obchodní podmínky otištěné na zadní straně tohoto formuláře.“ 160 V případě použití obecně 

známých podmínek vypracovaných třetí stranou nebo například při použití předtištěných 

variant obsahujících více znění obchodních podmínek, je nutné věnovat zvýšenou pozornost 

přesnému označení dané sady. Příkladem takové včlenovací doložky může být text: 

„Nedílnou součástí této smlouvy jsou podmínky Evropské hospodářské komise č. …“161   

Všechna výše popsaná pravidla jsou relevantní také v případě ústně uzavíraných kupních 

smluv. Jak je možné dovodit z rozhodnutí rakouského nejvyššího soudu162, obchodní 

podmínky se mohou stát součástí ústně uzavřené smlouvy za předpokladu, že je možné 

prokázat, že druhá strana byla s jejich obsahem seznámena. V daném případě se rakouský 

prodávající dožadoval neplatnosti ústně uzavřené smlouvy, jelikož jeho obchodní podmínky 

vyžadovaly písemnou formu ve smyslu Čl. 12 CISG. Soud usoudil, že takový postup je 

možný, nepodařilo se však prokázat, že byl německé kupující při uzavírání smlouvy obsah 

podmínek alespoň sdělen.  

Aktuálně velmi diskutované téma představuje zveřejnění obchodních podmínek na 

internetu a uzavírání smlouvy prostřednictvím elektronické komunikace.  Hovoří se o tzv. e-

obchodě, kdy e-obchod představuje „právní úkony, které směřují k uzavírání smluv 

prostřednictvím počítačové sítě internet“.163 K dané problematice byla vypracována na půdě 

UNCITRAL pracovní skupinou pro e-business Úmluva OSN o užití elektronických 

sdělovacích prostředků v mezinárodním obchodu (ECC).164 ECC je otevřena k podpisům a 

v případě, že vstoupí v účinnost, bude představovat přímou normu.165 ECC se aplikuje na 

otázky spojené s užíváním elektronické komunikace na smlouvy, na které se použijí úmluvy 

vyjmenované v Čl. 20 ECC, mezi které je řazena i CISG. Tyto úmluvy nemají být 

prostřednictvím EEC upravovány nebo měněny, účelem je naopak usnadnit jejich aplikaci 

v e-businessu.166 V případě aplikace CISG by se EEC použila k posouzení specifických 

                                                 
 

159 Anglické znění obecné včleňovací doložky může být formulováno kupříkladu: „The parties agree that no legal value shall 
be given to standard terms and conditions delivered once the contracts has been concluded, whether in invoices or in any 
other document.“ – Viscasillas, P. P., str. 316. 
160 Rozehnalová, N. (2010), str. 238. 
161 Rozehnalová, N. (2010), str. 300. 
162 Oberster Gerichtshof, OGH, Rakousko, SZ 10 Ob 518/95, 6. února 1996, CISG-online: 224; viz také Luig, E., str. 220. 
163 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 217. 
164Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 326; UNCITRAL. United Nations Convention on the Use of Electronic 
Communications in International Contracts[online]. 2005 [cit. 2012-05-08]. 
165 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 330. 
166 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., str. 330. 
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otázek elektronického obchodu, jako například definice datové zprávy nebo automatizované 

transakce (Čl. 4 EEC).167 Čl. 14 EEC výslovně stanoví, že Úmluva nemá vliv na předpisy, 

které vyžadují poskytnutí části či všech smluvních podmínek druhé straně. Na proces 

uzavírání smluv prostřednictvím elektronické komunikace se tedy v rámci CISG vztahují 

stejné principy; odkaz tedy musí být součástí textu hlavní smlouvy.168  

S. Vogenauer a J. Kleinheisterkamp mají za to, že odkaz na podmínky všeobecně 

přístupné na internetu by měl být v případě posouzení otázky v rámci COSG považován 

za dostatečný; stejně tomu je, uplatní-li se UPICC.169 Obdobně se vyjadřuje i U. Schröter170, 

kdy považuje hypertextový odkaz na internetovou stránku s obchodními podmínkami za 

dostatečný v případě, že je smlouva uzavírána prostřednictvím e-mailu nebo internetu. Je 

ovšem nutné, aby bylo odkazováno přímo ke znění obchodních podmínek a zároveň aby bylo 

možné podmínky uložit nebo vytisknout. Test dostupnosti nenaplní odkaz vedoucí k 

internetové stránce, která obsahuje více verzí obchodních podmínek nebo velké množství 

dokumentů, které znemožňují nebo komplikují seznámení se s požadovaným textem. 

Hypertextový odkaz je považován za nedostatečný, je-li smlouva uzavírána jiným způsobem, 

ať již ústně, v papírové podobě, faxem, ale i pomocí systému elektronické výměny dat EDI171.  

Zvláštní ustanovení věnované uzavírání smluv elektronickými prostředky lze nalézt 

v CESL (Čl. 24 CESL) a v DFCR (II. – 3:105). Nejedná se však o uzavírání smluv 

prostřednictvím individuální komunikace formou výměny datových, většinou emailových 

zpráv, ale o standardizované formy uzavírání smluv prostřednictvím veřejně přístupných 

internetových obchodů. Takové smlouvy jsou uzavírány i mezi podnikateli v segmentu B2B. 

Podnikatel má obecnou povinnost poskytnout před uzavřením smlouvy informace o všech 

podmínkách smlouvy, které jsou použity, stejně jako o jazykových verzích, ve kterých je 

možné smlouvu uzavřít. Všechny podmínky musí být dostupné v písemné verzi, tedy takové, 

která umožňuje nejen čtení, ale i jejich záznam a reprodukci ve hmotné podobě (Čl. 24 

Odst. 4 CESL; II. – 3:105 (2) DCFR ve spojení s I. – 1:106 DCFR).172 Nedodržení těchto 

povinností opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě (II. – 5:103 

DCFR). Úprava DCFR obsahově vychází ze znění čl. 10(3) Směrnice 2000/31/EC směrnice o 

                                                 
 

167 Mazzotta, Francesco G., str. 259. 
168 Magnus, U., In: Andersen, C. B., str. 315. 
169 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J., UPICC, str, 325. 
170 Schröter, U., Schwenzer, I., str. 282. 
171 Electronic data interchange. 
172 Bar, C. v., Clive, E., DCFR, str. 221-224. 
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elektronickém obchodu173, která vyžaduje, aby byly všechny smluvní podmínky poskytnuty 

ve formě, která adresátovi umožňuje jejich uložení a reprodukci. Ustanovení směrnice byla 

odpovídajícím způsobem transponována do národních právních řádů států Evropské unie.174 

V České republice tomu je především prostřednictvím zákona č. 480/2004 Sb. o některých 

službách informační společnosti.175  DCFR také výslovně pamatuje na to, že všechny 

informace o smluvních podmínkách musí být formulovány jasně a srozumitelně (II. – 3:106 

DCFR). 

Dojde-li ke změně obchodních podmínek, strana je povinna na tuto změnu upozornit 

obdobným způsobem jako byla do smlouvy včleněna jejich prvotní verze. Bez splnění této 

podmínky se nová verze nestává součástí smlouvy a smluvní vztah se nadále řídí původním 

zněním podmínek, a to i v případě, že doložka včleňující obchodní podmínky odkazuje na 

tzv. „platné znění“176. Z důkazních důvodů doporučují I. Schwenzer a F. Mohs obchodní 

podmínky umístěné na internetových stránkách v době uzavření smlouvy vytisknout.177 

Postačí ovšem i jejich uložení na pevný nosič dat. 

Obchodní podmínky musí být čitelné, v naprosté většině se jedná o tištěný text. Poškození 

nebo znehodnocení nosiče informací se posoudí podle Čl. 24 CISG, který obecně stanoví, kdy 

projev vůle dojde osobě, které je určen.178  

Komplikace mohou představovat podmínky vyhotovené v cizím jazyce. Za přijatelný se 

v souladu s Čl. 8 CISG považuje jazyk, ve kterém probíhalo jednání, stejně jako jazyk 

adresáta. Sporné ovšem může být použití jiného, i když světového jazyka, včetně 

angličtiny.179 V německo-italském sporu německý soud zamítl180 uplatnění obchodních 

podmínek v němčině, protože nebyla jazykem vyjednávání. Odborná literatura se k tomuto 

výkladu staví kriticky a požaduje i v otázce použití cizích jazyků více zohlednit specifický 

charakter mezinárodního obchodního styku. S. Eiselen181 má za to, že použití obchodních 

podmínek v cizím jazyce by mělo být považováno za neplatné, za předpokladu, že ostatní 

podmínky jsou splněny, pouze v případě, že druhá strana použití cizího jazyka zpochybnila 

                                                 
 

173 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu"). 
174 Seznam transponujících aktů uveden například v komentáři k DCFR, Bar, C. v., Clive, E., str. 224. 
175 Zákon č. 480/2004 Sb. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). 
176 Schroeter, U., Schwenzer, I., str. 287. 
177 Schwenzer, I., Mohs, F., str. 240. 
178 Schwenzer, I., str. 14. 
179 Huber, P., str. 127. 
180 Amtsgericht Kehl, Německo, 6. října 1995, 3 C 925/93, CISG-online 162. 
181 Eiselen, S., str. 20. 
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v době uzavírání smlouvy. Realisticky se k otázce staví novější německý rozsudek soudu v 

Düsseldorfu z roku 2004182, přestože prozatím pouze v odůvodnění. Německé obchodní 

podmínky soud nepovažoval za platně včleněné do smlouvy uzavírané v angličtině, navrhl 

však, že situace by mohla být posouzena jinak, pokud osoba vyjednávací o uzavření smlouvy 

danému jazyku, tedy němčině, rozumí. Ve smyslu tohoto názoru rozhodl Rakouský Nejvyšší 

soudní dvůr183, který následně německy vyhotovené obchodní podmínky považoval za platně 

včleněné do smlouvy uzavírané mezi stranami z Rakouska a Hongkongu, jelikož osoba 

zastupující hongkongskou společnost německy rozuměla. Soud dále dodal, že přestože není 

němčina v čínském kulturním prostředí významně rozšířena, jedná se o světový jazyk a 

hongkongská společnost si mohla zařídit překlad obchodních podmínek, které byly součástí 

jejich předcházející dlouhodobé podnikatelské spolupráce. Obdobně nizozemský soud184 

rozhodl, že francouzské znění obchodních podmínek není překážkou včlenění do smluvního 

vztahu mezi francouzskou a nizozemskou společností, jelikož nizozemská strana během 

jednání nikdy nepožádala o překlad nebo vysvětlení.  

Řídí-li se smluvní vztah českým právem jako právem rozhodným, uplatní se ve smyslu 

§ 44 obč. zák. také základní princip návrh – přijetí. Včlenění obchodních podmínek upravuje 

§ 273 obch. zák., který následně odlišuje režim použití tzv. všeobecných a tzv. jiných 

obchodních podmínek. Zatímco ke včlenění prvně jmenovaných postačí odkaz, jiné obchodní 

podmínky musí být ke smlouvě přiloženy nebo být stranám známy. Úprava je kogentní (§263 

obch. zák.).  Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 24. února 1998 sp.zn. 5 Cmo 

318/97 doplnil, že obchodní podmínky nemusí být účastníky smluvního vztahu samostatně 

podepisovány, a to za předpokladu, že byly ke smlouvě připojeny nebo jsou smluvním 

stranám známy.  Tento názor rozvíjí také Okresní soud v Ústí nad Orlicí, který jako soud 

prvního stupně185 konstatoval, že text obchodních podmínek nemusí být bezpodmínečně ke 

smlouvám přikládán, pokud je oběma stranám smlouvy znám, a to nejen z předešlého 

obchodního styku, ale i v případě, že byl všeobecně přístupným způsobem vyhlášen. Lze 

dovozovat, že soud měl na mysli právě uveřejnění obchodních podmínek na internetu. Dále 

uvedl, že zákon neklade nároky na formu souhlasu se zněním obchodních podmínek, který tak 

může být dán písemně i ústně. „V pochybnostech však musí ten, kdo se jich dovolává, 
                                                 
 

182 Oberlandesgericht Düsseldorf, Německo, 21. dubna 2004, I-15 U 88/03, CISG-online: 915. 
183 OGH, Rakousko, 31. srpna 2005, CISG-online 1093. 
184 Gerechtshof’s Hertogenbosch, Nizozemsko, 16. října 2002, CISG-online 816. 
185 Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 27. února 2009, č.j. 10 C 247/2006-131, který se stal následně 
předmětem odvolacího a dovolacího řízení Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. července 2010, sp. zn.: 23 Cdo 
55/2010 (viz níže). Uvedený názor soudu prvního stupně však nebyl soudy vyšších stupňů zpochybňován. 
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prokázat, že byly [obchodní podmínky] ke smlouvě připojeny anebo že byly druhé straně 

známy.“186 Sady obchodních podmínek není nutné použít jako celek, strany se mohou 

dohodnout na použití pouze některých ustanovení nebo naopak část obchodních podmínek 

výslovně vyloučit.187 

Uplatnění obecného režimu uzavírání smluv výslovně předpokládají také Zásady UPICC. 

Jelikož tuto otázku prozatím žádný soud na základě UPICC nerozhodoval, zůstává sporné, 

zda je nutné zprostředkovat druhé straně text obchodních podmínek nebo zda by se ta naopak 

měla sama informovat.188 

Zásady PECL na rozdíl od CISG explicitně odlišují režim podmínek, které nebyly 

individuálně sjednány.189 Takové podmínky mohou být uplatněny pouze v případě, že strana, 

která se uplatnění domáhá, učinila přiměřené kroky k tomu, aby je druhá strana vzala na 

vědomí. Za takové jednání se nepovažuje pouhý odkaz, a to i v případě, že druhá strana 

dokument obsahující odkaz podepsala (2:104 (2) PECL). Podmínka je naopak splněna 

v případech, kdy jsou ustanovení součástí podepisovaného dokumentu vytištěna na zadní 

straně nebo jsou poskytnuta ve formě samostatné přílohy, na kterou však musí být v hlavní 

smlouvě upozorněno.190  

Pouhý odkaz postačuje v případech, kdy jsou všeobecné podmínky druhé straně 

známy z předchozího obchodního kontaktu. Účastníci smluvního vztahu by si ovšem měli 

obecně dávat pozor na formulaci konkrétní včleňovací doložky. Příkladem může být 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, který měl ve svém rozsudku ze dne 24. září 

2009, č.j. 38 Co 109/2009-189 za to, že z textu ve znění „potvrzujeme Vám na základě 

Všeobecných prodejních a dodacích podmínek (…) následující způsob, místo a termín dodání 

zboží“ nelze dovodit úmysl učinit obchodní podmínky součástí smlouvy. S tímto názorem se 

však neztotožnil Nejvyšší soud jako soud dovolací a daný rozsudek zrušil s tím, že se jedná o 

přijetí návrhu, které obsahuje dodatky. Jako takové se jedná o odmítnutí návrhu a považuje se 

za nový návrh ve smyslu § 44 odst. 2 obč. zák. 191 

                                                 
 

186 SR č. 10/1998, Vrchní soud v Praze; Případ rozebírán např. v rámci Švestka, J., a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, str. 
298.  
187 Plíva, S., str. 48. 
188 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, S., str. 149. 
189 Specifika plynoucí z členění obchodních podmínek na individuálně sjednané a individuálně nesjednané jsou rozebrány 
v třetí kapitole práce. 
190 PECL, s. 149. 
191 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. července 2010, sp. zn.: 23 Cdo 55/2010. 
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 Důkazní břemeno leží podle CISG obecně na straně, která se na použití ustanovení 

obchodních podmínek odvolává.192 Téměř vždy se jedná o stranu, z jejíž iniciativy se 

podmínky staly součástí smlouvy. Ve výjimečných případech tomu však může být i naopak, 

jestliže obchodní podmínky například z důvodu nevhodné formulace představují ujednání 

výhodné pro smluvního partnera.193 Ve chvíli, kdy jsou obchodní podmínky platně včleněny 

do textu návrhu, uplatní se domněnka obecné známosti obsahu.194 

2.1.2. Praxe, kterou mezi sebou strany zavedly 

V určitých případech se obchodní podmínky stávají součástí smlouvy, přestože druhé 

straně nebyly poskytnuty, případně i bez uvedení odkazu ve smlouvě.195 Jejich použití může 

vyplynout z praxe, kterou mezi sebou strany zavedly nebo ze zvyklostí, a to v souladu s Čl. 9 

ve spojení s Čl. 8(3) CISG. Praxe je zjevná tam, „kde je pokračující či navazující v čase a 

dostatečně intenzivní“196. Přesné vymezení daných pojmů je ovšem ponecháno na judikatuře.  

Nizozemský soud197 proto dovodil, že v nizozemsko-německé transakci je možné uplatnit 

obchodní podmínky Německé asociace obchodníků s přízí, a to jak na základě praxe zavedené 

v daném odvětví, tak na základě praxe zavedené mezi stranami. Nizozemský kupující byl 

podnikatelem v daném odvětví, a měl proto existenci takovýchto podmínek očekávat; navíc 

na základě těchto podmínek v minulosti s německým prodávajícím již kontraktoval.  

Anglická judikatura dokazuje, že frekvence předchozí obchodní spolupráce nemusí být 

rozhodující.198 Zatímco v rozhodnutí British Crane (1975) 199 postačovaly dvě předchozí 

smlouvy uzavřené několik měsíců předem, v případě Hollier (1972) 200 nebyly tři nebo čtyři 

transakce během pěti let dostatečné k tomu, aby zakládaly mezi stranami zvyklost. Jak ovšem 

zdůraznil Lord Diplock, v úvahu je nutné vzít i další okolnosti případu jako je konkrétní 

podnikatelské odvětví a obchodní zvyklosti v daném oboru. Adekvátní praxe však, jak 

                                                 
 

192 Schwenzer, I., str. 296. 
193 Případ práškového mléka, BGH, 9. ledna 2002, CISG-online 651, kdy smluvní podmínky kupujícího obsahovaly omezení 
právní odpovědnosti prodávajícího. 
194 Rozehnalová, N. (2010), str. 293. 
195 Magnus, U., In: Andersen, C. B., str. 315. 
196 Rozehnalová, N. (2010), str. 300. 
197 Gerechtshof’s Hertogenbosch (Nizozemsko), rozhodnutí č. 456/95/He ze dne 24.4.1996: E.H.T.M. Peters a Kulmbacher 
Spinnerei and Co. Produktions KG. 
198 Boggiano, A., str. 61. 
199 British Crane Hire Corp Ltd v Ipswich Plant Hire Ltd [1975], 13. listopadu 1973, Q.B. 303, Court of Appeal (Civil 
Division). 
200 Hollier v Rambler Motors (AMC) Ltd, 19. listopadu 1971, 1972 WL 37215 Court of Appeal (Civil Division). Případ 
Hollier se však týkal smluvního vztahu mezi soukromou osobou a podnikatelem ohledně opravy automobilu, zohledněna 
proto byla i nerovná vyjednávací pozice mezi smluvními stranami. 
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dovodil belgický soud201, může vzniknout i opakovaným odkazem na obchodní podmínky 

během vyjednávání jediného smluvního vztahu. Na druhou stranu, i přes předchozí bohatou 

spolupráci požadoval soud v USA dostatečné důkazy o tom, že předchozí smlouvy byly 

uzavřeny na základě stejné dodací podmínky tak, aby se jednalo o praxi, kterou mezi sebou 

strany zavedly.202 

Platné použití obchodních podmínek vycházející ze zvyklostí v daném odvětví nebo 

z praxe mezi partnery předvídají i UPICC (Čl. 1.9 UPICC). Nejčastěji se v rámci zvyklostí 

uplatní celosvětově používaná pravidla, dovodit lze ovšem i použití obchodních podmínek 

lokálního nebo národního rozměru, jako v případě, kdy je smlouva uzavřena na komoditní 

burze, kde jsou tyto podmínky standardně inkorporovány i do smluv uzavřených cizinci.203  

2.2. Přijetí návrhu 

Za přijetí se považuje “každý projev vůle nebo tomuto projevu ekvivaletní jednání či 

nečinnost, s nimiž úmluva spojuje příslušné účinky.”204 Přijetí návrhu se musí překrývat s 

obsahem návrhu, musí být učiněno bez jakýchkoli dodatků, omezení nebo jiných změn, které 

by znamenaly zánik původní nabídky a zároveň daly vzniknout protinávrhu (Čl. 19 CISG). 

Tento koncept bývá označován jako tzv. mirror image rule, do češtiny překládané jako 

koncepce zrcadlového překrývání205, který se odráží také v úpravě občanského zákoníku (§44 

odst.2 obč. zák.). Ten za přijetí výslovně považuje pouze odpověď, která, byť jinými slovy, 

nemění obsah navrhované smlouvy. CISG na rozdíl od českého občanského zákoníku 

základní pravidlo změkčuje konstrukcí, dle které se za přijetí považuje odpověď, která 

obsahuje dodatky nebo odchylky, které ovšem podstatně nemění podmínky nabídky, za 

předpokladu, že navrhovatel bez zbytečného odkladu neprojeví nesouhlas, a to ústní nebo 

písemnou formou (Čl. 19(2) CISG).  

Aplikace pravidla si vyžaduje definici podstatné změny nabídky. Pomoc nabízí 

Čl. 19 (3) CISG, který demonstrativně vyjmenovává dodatky nebo odchylky, které se 

považují za podstatné. Jedná se například o úpravu kupní ceny, placení, množství a jakosti 

zboží, místa a doby dodání, rozsahu odpovědnosti stran nebo řešení sporů.  

                                                 
 

201 Tribunal Commercial de Nivelles, 19. září 1995, Belgie, R.G. 1707/93, CISG-online 366. 
202U.S. District Court, S.D. of New York, USA, Calzaturificio Claudia s.n.c. v Olivieri Footwear Ltd., CISG-online: 440. 
203 Vogenauer, s., Kleinheisterkamp, J., UPICC, str. 328. 
204 Rozehnalová, N. (2010), str. 295. 
205 Překlad dle Rozehnalová, N. (2010), str. 297. 
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Za nepodstatné změny učiněné prostřednictvím obchodních podmínek judikatura označila 

například ustanovení obchodních podmínek prodávajícího, které vyhrazuje právo změnit 

dodací termín206, ustanovení upravující dobu, do níž má být dáno oznámení o vadě207, nebo 

modifikaci kupní ceny s ohledem na situaci na daném trhu208. Posledně jmenovaný případ 

francouzského soudu však je kritizován s tím, že se soud nedostatečně vypořádal s Čl. 19 

Odst. 3 CISG, který dodatky a odchylky týkající se kupní ceny výslovně označuje za 

podstatnou změnu.209 Za podstatnou změnu, která zakládá protinávrh, pak německé soudy 

v souladu s Čl. 19 Odst. 3 CISG považovaly změnu doby dodání210 nebo odlišné podmínky 

kvality211. Samotný demonstrativní výčet Čl. 19 (3) CISG však byl rakouským nejvyšším 

soudem relativizován, když rozhodl, že „představuje podstatné změny pouze tehdy, jestliže 

okolnosti případu, praxe mezi stranami, jednání samé nebo zvyklosti nevedou k jinému 

závěru“212. Konkrétně se v daném případě jednalo o změnu množství zboží, kdy soud změnu 

množství ve prospěch druhé strany nepovažoval za podstatnou změnu. Soudu prvnímu stupně 

proto uložil nejprve posoudit, zda konkrétní změna znamenala prospěch pouze pro jednu ze 

smluvních stran.  

Německý Spolkový soudní dvůr nad rámec pravidla vyplývajícího z Čl. 19 CISG 

dovozuje, že poskytnutím plnění strany dávají najevo, že rozpory mezi všeobecnými 

obchodními podmínkami považují za nepodstatné. V  případu Práškové mléko BGH dodává, 

že „strany nepovažovaly rozdíl za překážku k plnění na základě smlouvy“213.  Ke zhojení 

prostřednictvím plnění tak zřejmě může dojít i při podstatných změnách dle Čl. 19 (3) CISG. 

Jak uzavírá L. A. DiMatteo, „soudy (…) obecně rozdělení na podstatné a nepodstatné 

podmínky nevěnují pozornost“214, což dokazují i na výše uvedeném příkladu rakouského 

nejvyššího soudu, který považuje rozdělení obsažené v Čl. 19 (3) CISG pouze za domněnku, 

která může být na základě důkazů vyvrácena. 

Podobný koncept jako CISG zakotvují i PECL, CESL a DCFR, které dodatečné a odlišné 

podmínky rozlišují podle toho, zda podstatně mění podmínky nabídky. Podle výkladových 

                                                 
 

206 Oberlandesgericht Naumburg, Německo, 27. dubna 1999, CISG-online 512. 
207 Landgericht Baden-Baden, Německo, 14. srpna 1991, CISG-online 24; překlad terminologie dle Rozehnalová, N. (2010), 
str. 298. 
208 Cour d´Appele v Paříži, Rozhodnutí ve věci Sté FaubaFrance FDIS GC Elektronique a Sté Fujitsu Microeletronic, GmbH 
ze dne 22.4.1992. 
209 DiMatteo, L. A. a kol. (2004), [online]. 2004 [cit. 2012-05-01]. 
210Oberlandesgericht München, Německo, 8. února 1995, CISG-online 143. 
211Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Německo, 31. března 1995, CISG-online 137. 
212 Oberster Gerichtshof, OGH, Rakousko, 20. března 1997, CISG-online 269; překlad dle Rozehnalová, N. (2010), str. 298. 
213 BGH, Německo, 9. ledna 2002, Práškové mléko, CISG-online 651. 
214 DiMatteo, L. A., str. 73. 
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pravidel PECL a DCFR (Čl. 1:301 (5) PECL, II. – 4:208 DCFR) se za podstatné považují 

podmínky, o kterých adresát návrhu věděl nebo měl vědět, že jejich změna by ovlivnila 

rozhodování navrhovatele o uzavření smlouvy nebo podmínky, které ho vedly k uzavření 

smlouvy.215  

PECL zdůrazňují, že přijetí má představovat konečný souhlas s návrhem 

(Čl. 2:208 PECL). Důraz na konečnost lépe odráží obchodní realitu, kdy se výsledná smlouva 

během vyjednávání vyvíjí, může ale také přinášet příležitost pro oportunistické argumentace. 

I na základě Čl. 19 CISG je nutné rozlišovat projev vůle, který vede k odmítnutí původní 

nabídky a projev vůle, jehož účelem je pouze tzv. vedlejší komunikace, kdy se protistrana 

pokouší například smlouvat o ceně, ale v případě neúspěchu je ochotna přistoupit na původní 

návrh. 216  

CESL stejně jako CISG výslovně zakotvuje seznam podmínek, které jsou považovány za 

podstatné. Jedná se o dispozitivní výčet, který zahrnuje cenu, způsob platby, kvalitu a 

množství zboží, místo a čas dodání, rozsah odpovědnosti nebo způsob řešení sporů (Čl. 38 

Odst. 2 CESL). Na rozdíl od CISG je však výčet CESL uveden slovy „má se za to“, čímž se 

předem připouští výše popsaný přístup rakouského soudu, kdy je na prohlášení daných 

podmínek za podstatné nahlíženo jako na vyvratitelnou domněnku. Za přijetí je pak podle 

CESL považován konečný souhlas s nabídkou, i když obsahuje nebo vyvolává odlišné nebo 

dodatečné podmínky, jestliže podstatně nemění podmínky nabídky. „Dodatečné nebo odlišné 

podmínky se pak stanou součástí smlouvy (Čl. 38 Odst. 3 CESL).“217 Ke vzniku smlouvy 

podle CESL i PECL nedojde v situacích, kdy jedna ze stran výslovně projeví vůli nebýt 

obchodními podmínkami protistrany vázána, a to jak předem, tak i bez zbytečného odkladu po 

přijetí (Čl. 38 Odst. 4 CESL; Čl. 2:208 PECL). CESL tyto případy doplňuje třetí možností, 

kdy adresát nabídky vyžaduje schválení svých změn nebo doplnění ze strany původního 

navrhovatele a tento souhlas nedojde adresátovi v přiměřené lhůtě.  

Na platné včlenění obchodních podmínek může mít vliv i uzavření tzv. merger clause 

(Čl. 2.1.17 UPICC, Čl. 2:105 PECL, II. – 4:104 DCFR). Jestliže je součástí smlouvy doložka, 

                                                 
 

215 PECL, str. 178. 
216 Lookofsky, J., str. 72.  

217 Závěrečná věta Čl. 38 Odst. 3 CESL je dle mého názoru nadbytečná a mohl by vést k teoretickým sporům ohledně řešení 

problematiky battle of forms (viz níže). Zatímco CESL výslovně vyžaduje použití pravidla knock-out (čl. 39), Čl. 38 

Odst. 3 CESL poslední věta ex lege stanoví, že dodatečné nebo odlišné podmínky, které obstojí výše nastíněnému testu, se 

stanou součástí smlouvy. Je však nutné dovodit, že Čl. 39 CESL představuje lex specialis, který se v případě rozporu mezi 

standardními obchodními podmínkami použije přednostně. 
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na základě které smluvní strany omezují svůj právní vztah na ustanovení daného dokumentu, 

součástí smlouvy se stává pouze ta sada všeobecných podmínek, na kterou bylo upozorněno 

v závěrečném dokumentu. Na druhou stranu, předcházející komunikace může být stále 

použita k interpretaci smluvního vztahu. Jestliže je ale samotná merger clause součástí 

podmínek, které si strany mezi sebou výslovně nesjednaly, představuje podle PECL pouze 

vyvratitelnou domněnku (2:105 (2) PECL, II. – 4:104 (2) DCFR). 

2.3. Battle of forms 

Používání obchodních podmínek v mezinárodním obchodě je velmi obvyklé. Často se 

proto stává, že obě strany přichází k vyjednávání s vlastním standardizovaným souborem 

ustanovení. Jelikož obchodní podmínky obvykle zajišťují výhodnější postavení jedné ze stran, 

je možné předpokládat, že jsou navzájem často velmi odlišné. Nastává rozporná situace, kdy 

„[ž]ádná strana si nepřeje přistoupit na všeobecné obchodní podmínky druhé strany, ale obě 

si přejí mít smlouvu.“218 Výsledkem je proto, jak podotýká J. O. Honnold, „une conversation 

des sourds“ (konverzace hluchých)219, kdy obě strany obchodní podmínky ignorují až do 

doby případného sporu. 

Battle of forms (termín bývá do češtiny překládán jako bitva forem, resp. formulářů220) 

ovšem může nastat i v případě, že se součástí vyjednávání stala pouze jedna sada obchodních 

podmínek. Ty mohou totiž upravovat okolnosti, které měla druhá strana v úmyslu ponechat na 

dispozitivní zákonné úpravě.221 Taková situace nastane například ve chvíli, kdy prodávající 

zařadí do svých obchodních podmínek ustanovení o navýšení ceny, zatímco obchodní 

podmínky kupujícího tuto problematiku neupravují. Má se však za to, že kupující měl 

v úmyslu ponechat úpravu na dispozitivní úpravě.222 Podle Rozehnalové dochází k bitvě 

formulářů i „v důsledku zasílání dodatků, změn, popření, revizí atd.“223 již navrženého textu. 

Toto vymezení, přestože odráží praxi mezinárodního obchodu, je ovšem problematické, 

jelikož jeho uplatnění by mohlo vést k odchýlení se od základního smluvního principu návrh 

– přijetí.  Každé zaslání dodatků, změn nebo revizí je nutné nejprve podrobit posouzení 

                                                 
 

218 PECL, str. 181. 
219 Honnold, J. O.: International Sales Law, In: DiMatteo, L. A., str. 66. 
220 Rozehnalová, N. (2010), str. 300. 
221 PECL, str. 182; DCFR, str. 329. 
222 DCFR, str. 329. 
223 Rozehnalová, N. (2010), str. 300. 
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z hlediska principu zrcadlového překrývání a uvážit, které z verzí probíhající komunikace se 

staly návrhem a přijetím, a tedy základem smluvního vztahu.  

V případě sporu je nejprve nutné zkoumat, zda se obchodní podmínky staly součástí 

smlouvy. V případě, že obě sady byly odpovídajícím způsobem včleněny do návrhu, případně 

přijetí, je nutné určit, která ustanovení se v daném případě uplatní. Řešení nabízí níže uvedené 

teoretické koncepce, které našly své uplatnění v jednotlivých národních právních řádech i 

v unifikované mezinárodní úpravě.   

Vídeňská úmluva, ale také český obchodní zákoník problematiku formulářové bitvy 

výslovně neupravují. Řešení je proto dovozováno prostřednictvím judikatury za použití 

základních principů uzavírání smluv. Jinak je tomu v případě unifikačních projektů PECL, 

UPICC, DCFR a CESL, které rozpor v obchodních podmínkách výslovně upravily. Smlouva 

je považována za platně uzavřenou, přestože obě strany použily obchodní podmínky, které si 

navzájem odporují (II. – 4:209 DCFR, Čl. 39 CESL). Důležité je, že toto ustanovení je 

speciální k úpravě modifikovaného přijetí (II. – 4:208 DCFR, Čl. 38 CESL). Uplatní se tedy i 

v případě, že si obchodní podmínky odporují v úpravě podstatných podmínek.224 K uzavření 

smlouvy nedojde, jestliže jedna ze stran tento postup zaprvé předem a výslovně vyloučila, a to 

nikoli prostřednictvím svých obchodních podmínek, a zadruhé také následně, jestliže tento 

svůj záměr bez zbytečného odkladu oznámí druhé straně (II. – 4:209 DCFR, Čl. 39 Odst. 2 

CESL).  

Komplikace a rozdíly v jednotlivých přístupech vedou k formulaci výslovných 

tzv. vylučovacích doložek (v anglické literatuře uváděny pod názvem supremacy clause, 

clause paramount nebo defensive incorporation clause225), které jsou součástí obchodních 

podmínek. N. Rozehnalová navrhuje například formulaci: „Strana XY obchoduje pouze na 

základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být písemná a strana XY 

s nimi musí výslovně souhlasit. Přijetí návrhu obsahujícího odchylky od obsahu návrhu či 

k němu přiložených podmínek zakládá protinávrh, není-li v průběhu jednání výslovně 

dohodnuto jinak.“226 Alternativní verze zdůrazňují požadavek písemnosti, kdy vylučovací 

doložka umožňuje uplatnění pouze takových obchodních podmínek, které byly písemně 

                                                 
 

224 DCFR, str. 329. 
225 Viscasillas, P. P., str. 317. 
226 Rozehnalová, N. (2010), str. 302. 
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sjednány.227 Není jednoduché doložku vhodně formulovat, obzvlášť jestliže strana může stát 

v bitvě formulářů jak na straně navrhovatele, tak na straně příjemce, a přitom má pokaždé 

zájem na použití právě jejích obchodních podmínek. Zároveň není jasné, zda soud 

k vylučovací doložce přihlédne,228 a to především v případě, že aplikuje pravidlo posledního 

výstřelu (viz dále). V případě, že je vylučovací doložka uplatněna oběma smluvními stranami, 

situace také vede k interpretačním problémům.  

2.3.1. Pravidlo posledního výstřelu229  

Podle pravidla posledního výstřelu, které je častěji používané v anglické verzi Last shot 

rule, se odpověď, do které jsou nově včleněny obchodní podmínky, nemůže kvalifikovat jako 

přijetí, jelikož neodpovídá obsahu návrhu; k uzavření smlouvy tedy nedojde. Zpráva se stává 

novým návrhem, který je adresován původnímu navrhovateli a v následné komunikaci pak 

může dojít k výměně několika protinávrhů, až do té doby, než dojde k  přijetí návrhu beze 

změn a dodatků. Za přijetí posledního protinávrhu může být také považováno až následné 

plnění a smlouva vzniká právě až na základě poskytnutého plnění. Pravidlo posledního 

výstřelu bývá v literatuře někdy kritizováno pro svoji nahodilost.230  

Tento přístup převládá v Anglii. Stěžejní rozhodnutí v této souvislosti představuje 

rozsudek ve věci Butler Machine Tool231. Je zajímavé, že pravidlo last shot se v daném 

případě prosadilo, přestože původní nabídka obsahovala vylučovací doložku, která 

vymiňovala přednost obchodních podmínek před jakýmikoli podmínkami obsaženými v 

přijetí. K takovému ustanovení se nepřihlédne, jelikož, jak argumentuje R. Goode, platným 

odkazem na druhou sadu podmínek byla první sada za použití pravidla posledního výstřelu 

odmítnuta ve svém celku, tedy včetně tohoto ustanovení.232  

Za last shot rule bývá některými autory označována i úprava v CISG (Čl. 18 a 19 

CISG)233, přestože především německé soudy se při aplikaci CISG přiklánějí k pravidlu 

knock-out (viz dále).  

                                                 
 

227 Příkladem anglické verze doložky, kterou navrhuje P. P. Viscasillas je: „Standard terms and conditions sent by the seller 
[buyer] shall not become part of the contract unless expressly agreed to in writing by the buyer [seller]. –  
Viscasillas, P. P., str. 318. 
228 Viscasillas, P. P., str. 317. 
229 Last shot rule v anglickém, Theorie des letzten Wortes v německém jazyce. 
230 Hesselink, M. W., str. 123. 
231 Butler Machine Tool Co v Ex-cell-o Corp (England), [1979], 25. dubna 1977,  1 W.L.R. 401, Court of Appeal (Civil 
Division). 
232 Goode, R., str. 92. 
233 Hesselink, M. W., str. 123; stejně také Komentář k DCFR, str. 332. 
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Zajímavý je pohled na pravidlo posledního výstřelu v souvislosti se zásadou dobré víry. 

Při výkladu Vídeňské úmluvy se přihlédne mimo jiné k dodržování dobré víry 

v mezinárodním obchodu (Čl.7 Odst. 1 CISG).  Německý BGH dospěl v odůvodnění případu 

práškové mléko234 k názoru, že uplatnění pravidla last shot vede ke stejnému výsledku jako 

pravidlo knock-out, a to právě díky použití výkladového korektivu dobré víry. Pro prodejce, 

který zaslal obchodní podmínky až po kupujícím, by bylo v rozporu se zásadou dobré víry, 

pokud by předpokládal, že se uplatní pouze ustanovení z jeho obchodních podmínek, které 

jsou pro něho jednostranně příznivé. V takovém případě by soud neměl ustanovení poslední 

sady obchodních podmínek uplatnit a mezeru vyplnit normami rozhodného práva. Výsledek 

by pak byl shodný s výsledkem pravidla knock-out, rozdílný je pouze postup, kdy v případě 

pravidla knock-out soudce srovnává obchodní podmínky mezi sebou a odmítne uplatnit 

sporné části, v případě last shot k první sadě obchodních podmínek nepřihlíží a srovnává 

druhou sadu se zásadou dobré víry. Ke stejnému výsledku ovšem tyto postupy nemusí vést 

vždy, ale pouze za předpokladu, že si obchodní podmínky odporují právě v částech, které jsou 

jednostranně příznivé pro své navrhovatele. 

Český obchodní zákoník se k řešení bitvy formulářů nevyjadřuje. Je možné uvažovat, že 

ve prospěch pravidla posledního výstřelu se přiklání ve své argumentaci i Nejvyšší soud 

České Republiky, který ve svém rozhodnutí ve věci 23 Cdo 55/2010 důsledně aplikoval § 44 

Odst. 2 obč. zák. Potvrzení objednávky podmíněné použitím vlastních obchodních podmínek 

bylo posuzováno jako nový návrh, a to i přesto, že prodávající obchodní podmínky ke zprávě 

nepřiložila a ani na ně neodkázala. „Jestliže tedy (…) prodávající, v přijetí objednávky uvedla, 

že objednávku potvrzuje, ale na základě Všeobecných prodejních a dodacích podmínek (…), 

které v objednávce uvedeny nebyly a ani na ně nebylo odkázáno, jednalo se v daném případě 

o nový návrh žalobkyně na uzavření smlouvy, nikoliv o akceptaci objednávky žalované.“235 

Nejvyšší soud proto věc vrátil odvolacímu soudu k posouzení, zda byly či nebyly obchodní 

podmínky druhé straně známy a zda došlo k uzavření smlouvy včetně obchodních podmínek 

na základě konkludentního právního úkonu ve smyslu § 275 odst. 4 obch. zák. Daný spor se 

týkal včlenění pouze jedné sady obchodních podmínek, je ovšem možné dovozovat, že tato 

důsledná aplikace § 44 Odst. 2 obč. zák. by vyústila v použití pravidla posledního výstřelu. 

  

                                                 
 

234 BGH, Německo, 9. ledna 2002, VIII ZR 304/00, Práškové mléko, CISG-online 651. 
235 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. července 2010, sp. zn.: 23 Cdo 55/2010. 
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2.3.2. Pravidlo prvního výstřelu 

Opačný přístup oproti poslednímu výstřelu reprezentuje pravidlo prvního výstřelu. 

Zásada vychází z úvahy, že adresát svým přijetím vyjadřuje souhlas s podmínkami návrhu, a 

proto je nemůže měnit; uplatní se tedy obchodní podmínky původního navrhovatele. Jak 

uvádí M. W. Hesselink236, pravidlo prvního výstřelu je mezi státy Evropské Unie považováno 

na rozdíl od častějšího posledního výstřelu za rara avis. Uplatní se například podle 

nizozemské úpravy v 6:225 (3) BW: „Kde nabídka a přijetí odkazují na odlišné obecné 

podmínky, druhý odkaz je bez účinku, pokud výslovně neodmítá použití obecných podmínek 

uvedených v prvním odkaze.“237 Nizozemská úprava tedy dovoluje přijetí navrhované 

podmínky výslovně odmítnout prostřednictvím vylučovací doložky. 

2.3.3. Pravidlo knock-out  

Na základě pravidla knock-out238  je smlouva uzavřena i v případech, kdy návrh a přijetí 

obsahují rozdílné obchodní podmínky. Dohodly-li se strany na tzv. essentialia negotii, 

projevily zájem smlouvu uzavřít a vůli být jí vázány. Cílem je zamezit situacím, kdy by se 

odlišnosti využívaly pouze za účelem anulování obchodního vztahu, na kterém jedna ze stran 

přestala mít obchodní zájem.239 Ustanovení obou sad všeobecných podmínek se proto zkoumá 

z hlediska jejich obsahu. Za platně uzavřené jsou považovány podmínky, které jsou obsahově 

shodné. V případě, že si obsahově odporují, neuplatní se žádná z předložených sad a na 

problematiku se aplikuje dispozitivní ustanovení rozhodného práva. Výjimku představují 

situace, kdy strana předem výslovně projevila nesouhlas s takovým postupem; tento nesouhlas 

ovšem nemůže být součástí jejích obchodních podmínek. K uzavření smlouvy také nedojde 

v případě, kdy strana bez prodlení informuje druhou stranu, že se takto uzavřenou smlouvou 

necítí vázána. Pravidlo knock-out v této podobě je možné najít v PECL (Čl.2:209 PECL), 

v UPICC (Čl. 2.1.22 UPICC), v CSL (Čl. 19 CESL) a v DCFR (II. – 4:209 DCFR)240. Princip 

knock-out vychází z názoru, že jestliže ani jedna ze stran není ochotna přistoupit na smluvní 

podmínky druhé strany, neměla by se dávat přednost pouze jedné z nich, protože obě pravidla 

                                                 
 

236 Hesselink, M. W., str. 123. 
237 Hesselink, M. W., str. 122. 
238 V německé literatuře označována termínem Restgültigkeitstheorie. 
239 PECL, str. 181. 
240 DCFR, str. 330. 
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prvního a posledního výstřelu jsou založena spíše na náhodě.241 Nezabývá se však situací 

v rámci širšího pojetí bitvy formulářů, kdy jedna ze stran vědomě určitou otázku ve svých 

obchodních podmínkách neupraví, protože ji chce ponechat na úpravě dispozitivních norem 

rozhodného práva. V takovém případě soudce aplikující pravidlo knock-out nevidí rozpor 

mezi jednotlivými obchodními podmínkami a aplikuje pouze výslovnou variantu druhé 

strany.242  

V souvislosti s CISG princip knock-out používají německé soudy, kdy například soud 

v Kehlu odmítl aplikovat rozdílné doložky o volbě práva obsažené v obchodních podmínkách 

a řídil se v hledání rozhodného práva německými kolizními normami, vyplnil tedy smlouvu 

příslušnou dispozitivní právní normou.243 Smlouva podle jeho názoru platně vznikla, protože i 

přes rozdílné znění obchodních podmínek strany započaly s plněním, a doložky se nestaly 

součástí smlouvy. V kontextu CISG je dle soudu možné na variantu knock-out nahlížet tak, že 

se strany vzájemným plněním ve smyslu Čl. 6 CISG shodly na úpravě odlišné od Čl. 19 

CISG. Tento přístup potvrdil i BGH v tzv. případě Práškové mléko244, kde se v odůvodnění 

vyrovnával i s ostatními teoretickými přístupy. Především v souladu s výše rozebranou 

problematikou Spolkový soudní dvůr dovodil, že smlouva platně vznikla, protože strany 

přistoupily k plnění a tím prokázaly, že se nejedná o podstatnou modifikaci nabídky.245 

Nalézt shodu ve dvou sadách obchodních podmínek ale není jednoduché a lze k tomuto 

procesu přistoupit jak restriktivně, tak volněji. Landova komise v rámci PECL dokresluje 

situaci příkladem, kdy obě sady zakotvují arbitrážní řešení sporů, odkazují ovšem na rozdílná 

místa konání.246 Záleží pak na soudu, zda dovodí, že se strany shodly alespoň na řešení sporu 

prostřednictvím arbitráže.  

V případech, kdy je shledán rozpor mezi oběma sadami, ustanovení se neuplatní a zůstává 

na soudu, aby na danou problematiku aplikoval relevantní ustanovení. Uchýlit se tak může 

k dispozitivním ustanovením odpovídajícího právního řádu nebo použije zvyklosti daného 

odvětví, případně obecné principy dobré víry a čestného jednání.247 Francouzský soud248 tak 

poté, co shledal rozpor mezi jurisdikčními doložkami, které podle Čl. 19(3) CISG spadají 

                                                 
 

241 Hesselink, M. W., str. 123. 
242 Murray, J. E., str. 293. 
243 Amtsgericht Kehl, Německo, 6. října 1995, 3 C 925/93, CISG-online 162. 
244 BGH, Německo, 9. ledna 2002, VIII ZR 304/00, Práškové mléko, CISG-online 651. 
245 Rozehnalová, N. (2010), str. 301. 
246 PECL, str. 183. 
247 Fair dealing, Čl. 6:102 PECL, str. 183. 
248 Cour de Cassation, Francie, Sociéte Les Verreries de Saint Gobain, SA v. Martinswerk GmbH, Cour de Cassation, 16. 
července 1998, J 96-11.984, CISG-online 344.  
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mezi podstatné změny smlouvy, použil k určení příslušného soudu pravidla mezinárodního 

práva soukromého. 

Za variantu pravidla knock-out bývá označována úprava Jednotného obchodního zákoníku 

USA249 (2-207 UCC). Úprava UCC představovala snahu o překonání pravidla posledního 

výstřelu, které bylo dovozováno na základě pravidel common law a které bylo považováno za 

nespravedlivé.250  Jak v kontextu amerického práva upozorňuje J. E. Murray251, pravidlo 

knock-out je výhodnější pro kupujícího, který ho může využít v rámci své vyjednávací 

strategie. Prosadí-li prodávající například prostřednictvím svých obchodních podmínek 

arbitrážní řešení sporů, kupující formuluje výslovné ustanovení vylučující arbitráž. Soudce se 

následně z důvodu rozporu vrátí k dispozitivní úpravě, v konkrétním případě při použití UCC 

je tedy případ řešen u příslušného soudu (§2-207(3) UCC).252 Jak bylo ovšem zmíněno 

v obecném výkladu, strany obvykle nevěnují textu obchodních podmínek odpovídající 

pozornost a v daném případě výhodnou variantu tak do svých návrhů nezařadí. 

2.3.4. Pravidlo nejlepšího výstřelu 

Teoreticky je možné konstruovat systém, označovaný jako pravidlo nejlepšího 

výstřelu, best shot rule, podle kterého si soud vybere a následně použije soubor obchodních 

podmínek, které považuje za „nejlepší“ nebo „nejvíce efektivní“.253 Tento postup však nebyl 

uplatněn v žádném právním řádu. Lze se domnívat, že takový postup by byl v rozporu se 

základními právními principy smluvní autonomie stran a nezávislosti soudu. 

 

2.3.5. Alternativní řešení 

Někteří autoři odmítají striktní uplatnění jediného pravidla a podporují flexibilnější 

přístupy.254 Takový názor lze najít v odůvodnění Lorda Denninga k výše citovanému 

případu Butler Machine Tool255, který naznačuje, že tradiční koncept uzavírání smluv na 

základě nabídky a přijetí je zastaralý, a podporuje modernější pohled na výměnu dokumentů 

                                                 
 

249 Uniform Commercial Code, pod názvem Dodatečné podmínky v nabídce a přijetí. 
250 Murray, J E., str. 285. Autoři DCFR však komplikované pravidlo amerického zákona řadí spíše k pravidlu prvního 
výstřelu, DCFR, str. 333. 
251 Murray, J. E., str. 284-293. 
252 Murray, J. E., str. 292-293. 
253 UPICC, str. 345. 
254 UPICC, str. 345. 
255 Butler Machine Tool Co v Ex-cell-o Corp (England), [1979], 25. dubna 1977,  1 W.L.R. 401, Court of Appeal (Civil 
Division). 



43 
 

během procesu obchodního vyjednávání, kdy by se měla vzít v úvahu všechna komunikace 

mezi stranami a poté ve smyslu knock-out rule hledat shodný pohled na uzavřenou transkaci 

mezi oběma stranami. Nad rámec argumentace v rámci případu Butler Machine Tool lze 

ovšem dovodit, že na rozdíl od úpravy knock-out by pak v úvahu přicházely i dokumenty 

vyměněné v průběhu celého vyjednávání, nejen obchodní podmínky platně včleněné do 

návrhu a přijetí.  

Další názory jsou skeptické vůči zakotvení jediného řešení a prosazují volnější přístup, 

kdy jednotlivé situace by se měly posuzovat samostatně vzhledem k okolnostem případu.256 

V úvahu je nutné vzít případy, kdy smlouva vzniká například při obchodním jednání, ke 

kterému obě strany přišly s vlastní sadou obchodních podmínek, ale zároveň s nejasnou 

představou o obsahu budoucí smlouvy a dané podmínky se konkretizují až na místě za 

přispění obou stran.257   

                                                 
 

256 DCFR, str. 333. 
257 DCFR, 337. 
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3. Výklad a kontrola obsahu obchodních podmínek 

Osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům není omezena, mohou uzavírat smlouvy na 

základě svého uvážení a za takových podmínek, které dle jejich názoru nejlépe odpovídají 

jejich zájmům.258 Rovné hmotněprávní postavení subjektů je hlavním projevem axiomu 

svobody jednotlivce.259 Vstupují-li do smluvního vztahu a vymezují-li si na základě smluvní 

svobody vzájemná práva a povinnosti, mohou legitimně očekávat, že jejich dohodnuté 

podmínky budou moci být v případě nesplnění vymáhány prostřednictvím nezávislého soudu. 

Stát by měl do této autonomní sféry jednotlivce zasahovat pouze v případech odůvodněných 

veřejným zájmem260 a je-li je takový zásah proporcionální s ohledem na cíle, jichž má být 

dosaženo.261 Státní zásah se očekává především v případech odůvodněných nerovným 

ekonomickým a vyjednávacím postavením. „(…) [Z]ůstává jedním ze základních úkolů 

právního státu a v jeho rámci i jeho moderního soukromého práva, aby soukromé právo 

působením svých zásad, institutů (…) tuto faktickou, zejména ekonomickou nerovnost 

jednotlivců (…) spravedlivě v právní rovině vyrovnávalo.“262 

Na standardizované formy uzavírání smluv proto bývá často nahlíženo z pohledu smluvní 

svodoby.263 Dle tohoto kritéria se obchodní podmínky a formulářové smlouvy dělí na vzorové 

a adhezní. Vzorové podmínky a smlouvy jsou předkládány s tím, že o jejich obsahu je možné 

dále vyjednávat. Adhezní podmínky264 jsou předloženy zpravidla ekonomicky silnější stranou, 

která se jednostranně staví do role oferenta s předem připraveným pevným textem smlouvy265, 

jehož bezpodmínečné přijetí představuje jedinou možnost realizace dané transakce. Jedná se o 

přístup, který Lord Diplock označuje v rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci A. Schroeder 

Music Publishing Co Ltd v Macaulay (pův. Instone) z roku 1974 za tzv. „Take it or leave it“ 

přístup (volně lze přeložit do češtiny jako „Ber nebo nech být“).266 Jedná-li se o obchodníky 

v monopolním postavení, obchodnímu partnerovi obvykle nezbývá než přistoupit na 

předložené podmínky bez vyjednávání267. Takové smlouvy se proto dostávají do zájmu 

národních zákonodárců, kteří se snaží vyjednávací pozice smluvních stran přiblížit zaváděním 

                                                 
 

258 Briggs, A., str. 12. 
259 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., str. 9. 
260 Briggs, A., str. 12. 
261 Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2007, sp. zn. I. ÚS 557/05; Čl. 1 odst. 1 Úst., Čl. 2 odst. 3 LZPS.  
262 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Humák, M., str. 9. 
263 Rozehnalová, N. (2010), str. 239. 
264 Pojem je odvozen od latinského adhaesio, tedy přilnutí, připojení. – Marek, K., Žváčková, L., str. 19. 
265 Marek, K., Žváčková, L., str. 19. 
266 A. Schroeder Music Publishing Co Ltd v Macaulay (pův. Instone) (1974), str. 1316. 
267 Kučera, Z., str. 223. 
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závazných pravidel, která musí obchodní podmínky splňovat. Jedná se v prvé řadě o právní 

předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele, jako je tomu v případě evropského práva, 

které problematiku upravuje prostřednictvím Směrnice Rady EU 93/13 z 5. 4. 1993 

o nekalých podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Český občanský zákoník pojem 

adhezní smlouvy nepoužívá, pod tímto termínem jsou chápány spotřebitelské smlouvy, 

„jejichž obsah (nebo převážná část) není výsledkem jednání smluvních stran, ale byl určen 

předem dodavatelem, aniž by měl spotřebitel možnost jej ovlivnit.“268  

Jednostranně zaměřené obchodní podmínky však nejsou výsadou spotřebitelských 

vztahů. I v případě uzavírání smluv mezi podnikateli lze sledovat nevyvážené vyjednávací 

pozice při uzavírání adhezních smluv, vedoucí k extrémnímu nepoměru mezi právy a 

povinnostmi smluvních stran.269 Použití všeobecných obchodních podmínek v obchodních 

transakcích nabízí velký prostor pro jejich zneužití a obchodní podmínky se tak nestávají 

pouze prostředkem racionalizace opakujících se obchodních vztahů, ale i prostředkem 

k přenesení obchodního rizika na smluvního partnera.270  

Nerovnému postavení mezi podnikateli se široce věnuje Návrh nařízení o společné 

evropské právní úpravě prodeje. CESL je propojen s doporučením Evropské komise (EK) 271, 

které definuje mikro, malé a střední podniky na základě horních limitů v počtu zaměstanců a 

ve výši ročního obratu a nebo ve výši celkové roční rozvahy (Čl. 7 CESL). CESL vychází ze 

zkušeností ochrany slabší strany v rámci úpravy spotřebitelských smluv, které jsou ve 

značném měřítku upraveny prostřednictvím směrnic Evropské unie.272 Zastřešovací kategorii 

SME dostojí podnik, který nemá více než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat je méně než 50 

milionů EUR a/nebo jeho celková roční rozvaha je 43 milionů EUR.273 Jak zdůraznila již 

Zelená kniha274, projekt CESL vychází z principu ochrany slabší strany, tedy nejen 

spotřebitele, ale také malých a středních podnikatelů (SME275), které se mohou nacházet 

v pozici strany, která je nucena přijmout adhezní podmínky většího podnikatele.  

                                                 
 

268 Plíva, S., str. 32. 
269 Marek, K., Žváčková, L., str. 219. 
270 Luig, E., str. 229. 
271 Doporučení Evropské komise 2003/361/EC. 
272 Korent, N., str. 15. 
273 Malý podnik je zároveň ten, který má méně než 50 zaměstnanců a nejvýše 10 milionů roční obrat a/nebo uzávěrka. Limit 
pro mikropodnik je stanoven ve výši 10 zaměstnanců a 2 milionů EUR pro roční obrat a/nebo uzávěrku (Čl. 2 Přílohy 
k Doporučení 2003/361/EC). Členským státům je výslovně umožněno stanovit si dané limity nižší (Čl. 2 Doporučení).  
274 Zelená kniha Evropské komise COM(2010)348 final. 
275 Zkratka vychází z anglického termínu Small and Medium Enterprises, Malé a Střední Podniky. 
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Jak ale upozorňuje N. Kornet276, nevýhodné postavení SME nelze absolutizovat. Je 

sporné mluvit o nerovných vyjednávacích pozicích v případě smluv uzavíraných mezi dvěma 

stejně velkými malými nebo středními podnikateli, nebo naopak samotný SME může být 

v nadřazeném postavení vůči druhému, ještě menšímu podniku. Vyjednávací pozice dále 

nemusí být ovlivněna pouze velikostí podnikatele, ale také například postavením na trhu. 

V prostředí mezinárondího obchodu ovlivňují průběh a vyjednávací postavení i další apsekty, 

které také nesouvisí s velikostí obchodních společností. Patří mezi ně například použitý jazyk 

vyjednávání, kdy původní návrh včetně vlastních obchodních podmínek spíše předloží strana, 

pro kterou je vyjednávací jazyk jazykem mateřským. Roli hraje i místo jednání, interkulturní 

souvislosti nebo zkušenosti s mezinárodním podnikáním.  Literatura upozorňuje, že 

v podnikatelském prostředí se v postavení oferenta, který jednostranně navrhuje standardní 

smluvní podmínky, nejčastěji nalézají banky, dodavatelé a prodávající.277 Stejně jako 

v případě SME je ale realita často provázanější a komplexnější a nebylo by vhodné 

paušalizovat.  

Výše uvedené souvislosti vedou k diskuzi, zda a popřípadě v jaké míře je vhodné 

omezovat smluvní svobodu mezi podnikateli. V případě, že byly obchodní podmínky řádně 

včleněny do smlouvy podle kritérií, které byly popsány ve druhé kapitole, a staly se součástí 

smluvního vztahu, zda a do jaké míry je vhodné a žádoucí, aby právní řád zakotvoval 

instituty, které by, po vzoru spotřebitelského práva, upravovaly výklad nebo omezovaly obsah 

podmínek, na kterých se strany smluvily, a to především z toho důvodu, že obchodní 

podmínky se rozcházejí s textem hlavní smlouvy nebo obsahují překvapivá nebo 

nespravedlivá ustanovení.  

V prvé řadě má stát zájem na existenci funkčního soutěžního prostředí. 278 Nerovné 

vztahy mezi podnikateli proto podléhají kontrole prostřednictvím veřejnoprávních norem 

práva na ochranu hospodářské soutěže. Veřejnoprávní orgány sledují, zda konkrétní 

ustanovení obchodních podmínek a jejich ekonomické důsledky a souvislosti nenaplňují 

znaky zneužití dominantního posatavení,279 popřípadě kartelové dohody280. Přestože obchodní 

podmínky mohou sloužit jako reálný prostředek k jednostrannému prosazení podmínek 

vedoucích ke zneužití dominantního postavení, a to například v podobě tzv. junktimačních 

                                                 
 

276 Korent, N., str. 15. 
277 Briggs, A., str. 123. 
278 Podrobně Marek, K., Žváčková, L., str. 36 an. 
279 Čl. 102 SFEU, 
280 Čl. 101 SFEU. 
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dohod, kdy podnikatel v rámci obchodních podmínek zařadí povinnost přijmout další plnění, 

která věcně nesouvisí s předmětem hlavní smlouvy281, podléhají obecné kontrole a použití 

práva hospodářské soutěže, která se neliší od kontroly individuálně sjednaných ustanovení.  

Jinak je tomu v případě horizontálních karetových ujednání. Standardizované 

podmínky často vypracované a zaštítěné odbornou asociací v daném odvětví mohou 

představovat prostředek ke sjednocování protisoutěžní aktivity svých členů. Přestože 

obchodní podmínky neurčují přímo nákupní nebo prodejní cenu, mohou jeji konečnou výši 

ovlivnit například prostřednictvím kartelové dohody ohledně platebních podmínek nebo 

slevové politiky.282 Evropská komise tak za kartelovou dohodu považovala například 

„standardní smlouvu“, kterou si vytvořili výrobci skleněných obalů v rámci své za tímto 

účelem zřízené asociace IFTRA.283 Naopak v rámci případu TACA byli členové odborné 

asociace nuceni uzavírat smlouvy pouze na základě standardizovaných podmínek 

připravených touto asociací.284 Pravidla hospodářské soutěže porušovala také standardizovaná 

smlouva, kterou uzavíral dovozce motocyklů Kawasaki se svými distributory v jednotlivých 

evropských zemích, jelikož zakazovala reexport a paralelní dovoz výrobků, jejichž cena se 

v jednotlivých zemích významně lišila.285 Stanovení standardizovaných podmínek prodeje 

distributorům, v daném případě obchodníkům knihami, bylo považováno za porušení pravidel 

hospodářské soutěže také v případě Publishers’ Association: Net Book Agreements ve Velké 

Británii.286  

 Na druhou stranu je zdůrazňována pozitivní úloha, kterou mohou odborné asociace a 

jimi vypracované obchodní podmínky ztvárnit při budování soutěžního prostředí.287 Odborná 

asociace může spíše než jednotliví, především malí a střední podnikatelé disponovat nejen 

finančními, ale především odbornými prostředky k vypracování standardizovaných kontraktů 

a obchodních podmínek na odpovídající profesionální úrovni. Trh se tak v důsledku může stát 

pro konečného zákazníka přehlednější. Výše uvedené platí i pro standardizované etické 

kodexy vypracovávané v rámci jednotlivých odvětví.288   

                                                 
 

281 Čl. 102 písm. d SFEU. 
282 Whish, R., str. 522. 
283 International Fair Trade Practice Rules Administration (IFTRA), Rozhodnutí Komise 74/292/EEC, 15. května 1974, OJ 
[1974] L 160/1, European Glass Manufacturers, IFTRA.  
284 Atlantic Container Line and Others v Commission, T-191/98, CFI, 30. září 2003, a spojené případy T-191/98, T-212/98 až 
T-214/98, kdy se předmětem sporu stala standardizovaná „Transatlantická dohoda, TAA, The Transatlantic Agreement“. 
285 Rozhodnutí Komise, 79/68/EEC, 12. prosince 1978, Kawasaki, OJ [1979] I. 16/9. Obdobně také v rozhodnutí ECJ Sandoz 
Prodotti Farmaceutici SpA v Commission, C-277/87, 11. ledna 1990.  
286 Publishers’ Association: Net Book Agreements, Rozhodnutí Komise, 89/44/EEC, 12. prosince 1988, OJ [1989] L 022. 
287 Whish, R., str. 522-523. 
288 Whish, R., str. 522. 
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Použití standardizovaných forem uzavírání smluv v mezinárodním obchodě 

nevyvolává z obsahového hlediska otázky pouze v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Další 

část práce je zaměřena na soukromoprávní otázky spojené s výkladem a obsahem 

standardizovaných kontraktů. Výklad ustanovení obsažených ve všeobecných obchodních 

podmínkách obecně sleduje standardní interpretační principy pro výklad právních úkonů. Jak 

bylo popsáno výše, CISG neobsahuje žádné výslovné ustanovení týkající se všeobecných 

obchodních podmínek, nemá tedy žádné zvláštní ustanovení věnované jejich obsahu a 

výkladu. K výkladu se použijí obecná ustanovení ve Čl. 7 a 8 CISG.289 Podle Čl. 8 

Odst. 1 CISG se prohlášení strany vykládají podle jejího úmyslu, jestliže druhé straně byl 

tento úmysl znám nebo jí nemohl být neznám. Čl. 8 Odst. 2 pak doplňuje výklad podle 

významu, který by přikládala za týchž okolností rozumná osoba v tomtéž postavení jako 

druhá strana. 

CISG upravuje pouze uzavírání smlouvy o koupi zboží a práva a povinnosti 

prodávajícího a kupujícího vznikající z takové smlouvy a výslovně se nedotýká platnosti 

smlouvy nebo kteréhokoli jejího ustanovení (Čl. 4 písm. a CISG). Obsah obchodních 

podmínek se tedy bude z hlediska jejich platnosti posuzovat na základě rozhodného práva, na 

které odkáží pravidla mezinárodního práva soukromého.290  

Řídí-li se daný mezinárodní obchodní vztah českým právem jako právem rozhodným, 

uplatní se výkladová ustanovení obsažená v obchodním zákoníku (§ 266 obch. zák.), který má 

přednost před pravidly občanského zákoníku (§ 35 odst. 2 a 3 obč. zák). Úprava v obchodním 

zákoníku je inspirována právě Vídeňskou úmluvou. Základní zásadou je tedy zjištění úmyslu 

toho, kdo jednal. Nelze-li tento úmysl zjistit, posuzuje se projev vůle podle významu, který by 

mu přikládala osoba v postavení osoby, které byl projev vůle určen (§ 266 odst. 2 obch. zák.). 

Jedná se o zosobnění běžného podnikatele, který je obrazem průměrného dobrého a 

seriózního podnikatele (obchodníka).291  

Mimo výše popsané obecné výkladové principy existují zvláštní pravidla věnovaná 

speciálně výkladu standardizovaných forem uzavírání smluv. Řadí se mezi ně zásada 

objektivního výkladu, přednost individuálních ujednání a výkladové pravidlo contra 

proferentem.292  

                                                 
 

289 Luig, E., str. 230. 
290 Luig, E., str. 230; Reithman, Ch., Martiny, D. (2010), str. 223. 
291 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., str. 911. 
292 Marek, K., Žváčková, L., str. 56. 
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Jak zdůrazňuje anglická judikatura, dokumentům mezi podnikateli mají soudy obecně 

přikládat význam obvyklý v podnikatelské praxi.293 Zásada objektivního výkladu, známá 

například v německém právu, je založena na racionalizační funkci všeobecných obchodních 

podmínek. Objektivní výklad hledá jednotný výklad daného ustanovení, jak by mu mohly 

nebo musely rozumět subjekty účastnící se obdobných úkonů.294  

3.1. Princip přednosti individuálně sjednaných ustanovení 

Zásady PECL a UPICC výslovně pamatují na případy, kdy jsou obchodní podmínky 

v rozporu s ostatními ustanoveními uzavírané smlouvy. Přednost je dána ustanovením, které 

si strany individuálně sjednaly. Cílem úpravy je sledovat vůli stran, kterou strany vyjádřily 

v rámci ostatních ustanovení hlavní smlouvy, o kterých probíhalo předsmluvní vyjednávání, a 

obchodní podmínky se v takovém případě nepoužijí (Čl. 5:104 PECL v rámci obecných 

interpretačních pravidel; Čl. 2.1.21 UPICC). Tzv. ostatní ustanovení však zahrnují nejen ta, 

která si strany výslovně sjednaly, ale všechna ustanovení hlavního textu smlouvy, i v případě, 

že byly připraveny jednou ze stran a nebyly následně projednávány, stejně jako ústní 

ujednání. 295 Francouzský odvolací soud v Grenoblu tento postup aplikoval obecně s tím, že se 

jedná o pravidlo mezinárodního obchodu.296 Nelze však dovozovat, že se pravidlo použije i 

v případech, kdy jsou obchodní podmínky v rozporu s dispozitivním ustanovením rozhodného 

práva, které si druhá strana přála zachovat. V takovém případě se použije úprava obchodních 

podmínek, prostřednictvím kterých se strany odchýlily od dispozitivní úpravy.297 

CESL přináší odlišné řešení. Za individuálně nesjednaná ustanovení jsou považována 

všechna ustanovení, která byla předložena jednou ze stran s tím, že druhá smluvní strana 

nebyla schopna ovlivnit jejich obsah (Čl. 7 CESL). Předloží-li navíc jedna ze stran k jednání 

seznam obsahující připravená znění, ze kterých je druhé straně umožněn výběr, taková 

ustanovení se pouze na základě tohoto výběru nepovažují za individuálně sjednaná. Na rozdíl 

od PECL a UPICC je ale dle CESL možné za určitých okolností považovat za samostatně 

sjednaná i ustanovení, která jsou součástí obchodních podmínek. Strana, která se na tento stav 

odvolává, však musí dostát důkaznímu břemenu. Přísnější ustanovení je zavedeno pro 

                                                 
 

293 Homburg Houtimport BV v Agrosin Private Ltd (The Starsin), bod 10. 
294 Marek, K., Žváčková, L., str. 56. 
295 Schlechtriem/Schwenzer/Schmidt-Kessel, Art. 8 para 8, str. 217. 
296 A principle in international trade, UPICC, Čl. 2.1.21, str. 337; Luig, E., str. 233-234. 
297 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J. (ed.), str. 338. 
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smluvní vztahy se spotřebiteli, kdy se uplatní vyvratitelná domněnka, že všechna ustanovení 

předložená podnikatelem jsou považována za individuálně nesjednaná.  

Český obchodní zákoník také zakotvuje princip přednosti individuálních ujednání, 

když výslovně stanoví, že odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 

obchodních podmínek (§ 273 odst. 2 obch. zák.) Stejné pravidlo zná i polský nebo 

portugalský právní řád.298 

Přestože CISG tento koncept výslovně neupravuje, P. Schlechtriem299 dovozuje 

vyvratitelnou domněnku, dle které individuálně sjednaná ustanovení více odpovídají vůli stran 

a mají tedy přednost před obecnými obchodními podmínkami. Tento pohled tedy přináší i do 

CISG hierarchii smluvních ustanovení, která by měla reflektovat vůli smluvních stran, a to 

přesto, že CISG s institutem obchodních podmínek v samotném textu nepracuje.  

Strany se samozřejmě mohou na tomto postupu také smluvit ve smyslu Čl. 6 CISG. 

Ve snaze předejít sporným interpretacím může adresát návrhu sám omezit platnost svých 

obchodních podmínek a formulovat přijetí způsobem, na základě kterého se jeho obchodní 

podmínky použijí v případech, které nejsou výslovně upraveny předchozím návrhem. 

Nizozemský soud300 zamítl jurisdikční doložku v obchodních podmínkách prodávajícího, 

která byla v rozporu s volbou soudu v předcházejícím návrhu, jelikož sám prodávající v rámci 

svého přijetí návrhu uvedl, že jeho obchodní podmínky upravují otázky, na které není 

pamatováno v rámci návrhu. Rozhodnutí nezměnil ani fakt, že dané ustanovení bylo v rámci 

návrhu uvedeno pouze v poznámce pod čarou. 

3.2. Výkladové pravidlo Contra Proferentem 

Výkladové pravidlo contra proferentem301 vychází z latinské formule Verba fortius 

accipiuntur contra proferentem, která je založena na názoru, dle kterého je za 

nejednoznačnost svého vyjádření odpovědný právě řečník. Pravidlo, které se objevilo již 

v dílech F. Bacona nebo W. Blackstonea, mělo za úkol omezit používání vágních, příliš 

obecných a nejasných formulací. Vysoce abstraktní, široké a složité formulace se často 

vyskytují právě v ustanoveních obchodních podmínek, které jsou připravovány pro velký 

počet často různorodých smluvních vztahů. Tuto situaci reflektuje Čl. 5:103 PECL, který 

                                                 
 

298 Bar, C. v., Clive, E., DCFR, str. 287. 
299 Schlechtriem/Schwenzer/Schmidt-Kessel, Art. 8 para 8, str. 217. 
300 Gerechtshof 's Hertogenbosch, Nizozemsko, 19. listopadu 1996. CISG-online 323. 
301 V anglické literatuře je pravidlo známé také pod termínem against-the-drafter-doctrine. 
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stanoví, že v pochybnostech nad výkladem samostatně nesjednaného ustanovení má být dána 

přednost interpretaci k tíži strany, která jej použila. Použití tohoto výkladového principu tak je 

v rámci PECL omezeno právě na samostatně nesjednaná ustanovení. Stejně činí i některé 

kontinentální právní řády, jako například v Německu nebo v Itálii.302 Stejné pravidlo zná i 

DCFR, dle kterého strana, která s daným ustanovením přišla, odpovídá za to, že je 

formulováno jasným a srozumitelným způsobem (II – 9:402 DCFR). UPICC naopak 

uplatňuje širší pojetí, kdy se na základě Čl. 4.6 UPICC pravidlo contra proferentem použije 

při posuzování všech smluvních podmínek, tedy i samostatně sjednaných.303 Stejný přístup 

sleduje i český obchodní zákoník v § 266 odst. 4 obch. zák., na základě kterého „[p]rojev 

vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži 

strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila“.304 Široké pojetí je možné uplatnit 

také v souvislosti s výkladem smluvních ujednání podle CISG, kdy je pravidlo dovozováno 

jako obecná zásada, na níž Úmluva spočívá, ve smyslu Čl. 7 Odst. 2 ve spojení s Čl. 8 CISG. 

Soudce Staughton LJ v rozhodnutí ve věci Youell v Bland Welch & Co Ltd305 rozlišuje 

princip contra proferentem ve dvou rovinách, kdy kromě výše uvedeného má za to, že 

smluvní ujednání má být vykládáno také k tíži kterékoli ze stran, která se daného ujednání 

dovolává, aby se vyhnula plnění povinnosti vyplývající z daného smluvního vztahu. Přestože 

většinou budou obě varianty vést ke stejnému výsledku, nemusí tomu být vždy. 

Jako výkladový princip má pravidlo contra proferentem tradičně spíše podpůrný 

charakter, soud se k interpretaci nepříznivé pro autora uchyloval pouze v případech, kdy 

selhala jiná výkladová pravidla,306 a i v takových případech jsou soudy s jeho použitím 

zdrženlivé.307 Podpůrný charakter je patrný i z výše charakterizovaného omezení pouze pro 

ustanovení nesjednaná individuálně. 

  

                                                 
 

302 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J., str. 529.  
303 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J., str. 528. 
304 § 266 odst. 4 obch. zák.  
305 Youell v Bland Welch & Co Ltd (No.1), 21. února 1992, 1992 WL 896037, Court of Appeal (Civil Division). 
306 Horton, D., str. 7-9. 
307 Briggs, A., str. 122. 
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3.3. Překvapivá ustanovení 

Obchodním podmínkám není při uzavírání smluv obecně věnována stejná pozornost 

jako hlavnímu textu smlouvy. Podnikatelé, kteří minimalizují své náklady plynoucí 

z důkladného prostudování obchodních podmínek ve smyslu teorie trhu s citrony,308 

předpokládají, že obchodní podmínky obsahují ustanovení obvyklá v jejich obchodní praxi. 

Z toho důvodu přistupují některé právní řády a mezinárodní úprava ke kontrole podmínek, 

které druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou tedy překvapivé nebo neobvyklé. 

Ustanovení, které druhá strana nemohla rozumně předpokládat, je neúčinné, jestliže ho 

tato strana výslovně nesjednala. Překvapivé podmínky jsou takto upraveny v rámci UPICC 

(Čl. 2.1.20 UPICC). Překvapivost ustanovení se má podle následujícího výkladového pravidla 

posuzovat na základě jeho obsahu, jazyka a způsobu prezentace. Uplatní se nejprve 

tzv. základní test, kdy se posuzuje, zda by ustanovení tohoto druhu očekával subjekt 

v postavení osoby, které byl projev vůle určen. Zároveň jsou ovšem popsány časté příklady 

překvapivých ustanovení.  Za překvapivá jsou tak považována ustanovení, která jsou 

v rozporu s dříve probíhajícím vyjednáváním nebo se sdělením v reklamních materiálech. 

Dále také podmínky, které jsou zásadním způsobem v rozporu s účelem daného smluvního 

vztahu, nebo podmínky, které nebylo možné v daných souvislostech objektivně očekávat.309  

Naopak podmínka, která se běžně používá v daném odvětví, nebude považována za 

překvapivou.310 

PECL termín „překvapivé podmínky“ výslovně nepoužívá. Kritérium překvapivosti 

vyplývá z Čl. 2:104 PECL, který stanoví, že ustanovení, která nebyla smluvními stranami 

sjednána a o kterých druhá strana neví, nemohou být uplatněna, jestliže nebyly podniknuty 

dostatečné kroky k tomu, aby se dostaly do její pozornosti. Lze dovodit, že překvapivé 

podmínky, o kterých je zřejmé, že o nich druhá strana nevěděla, vyžadují zvýšenou snahu ze 

strany navrhovatele k tomu, aby se dostaly do její pozornosti. Tento koncept, který je 

označován jako tzv. pravidlo červené ruky („red hand rule“) lze najít v anglické 

judikatuře.311 Název vychází z rozhodnutí Lorda Denninga ve věci Spurling (J) Ltd 

v Bradshaw z roku 1956, který u překvapivých podmínek vyžaduje důraz, který by upoutal 
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pozornost adresáta, a to například v podobě vytištěné červené ruky upozorňující na dané 

ustanovení: „Některá ustanovení, která jsem viděl, by před tím, než by se dalo upozornění 

považovat za dostačující, musela být vytištěna červeným inkoustem na první straně 

dokumentu s  červenou rukou, která by na ně ukazovala.“312  

Úprava překvapivých podmínek v rámci CISG není přímočará. CISG neupravuje žádnou 

definici překvapivých podmínek. Podmínky, které jsou překvapivé z hlediska svého obsahu, 

představují problematiku posuzování platnosti daného ustanovení a CISG se na jejich úpravu 

neuplatní (Čl. 4 věta druhá písm. a CISG). Překvapivost nemusí vycházet vždy pouze 

z obsahu ustanovení. Ta mohou být překvapivá pro způsob, kterým došlo k jejich uzavření, 

nebo mohou být překvapivě jazykově formulována. V daném případě se dle názoru 

I. Schwenzer posuzuje překvapivost ustanovení podle CISG.313 Lze dovodit například 

překvapivý způsob komunikace obchodních podmínek jako celku, ale také překvapivé 

umístění konkrétního ustanovení v rámci obchodních podmínek, mimo ostatní obsahově 

související a navazující podmínky. Je-li ustanovení považováno za překvapivé pro rozpor se 

smyslem předchozího vyjednávání, jedná se také o problematiku vztahující se k uzavírání 

smluv upravenou v rámci CISG.314  

V případě, že by soud v konkrétním sporu došel k názoru, že ustanovení je překvapivé 

z důvodů, které kombinují obsahovou stránku i způsob uzavírání smlouvy, I. Schwenzer má 

za to, že je nutné dovodit převládající důvod a překvapivost posuzovat pouze podle CISG, 

nebo pouze podle rozhodného práva. Názor na tuto problematiku však prozatím není ustálený. 

Německý soud tak kupříkladu uvážil obě možnosti. Přestože dané ustanovení bylo v daném 

odvětví obvyklé, bylo v rozporu s předchozím vyjednáváním. Navíc bylo vyhotoveno malým 

písmem v závěru smlouvy spolu s kontaktními údaji, tedy na překvapivém místě.315 

Úpravu věnovanou ustanovením překvapivým z hlediska svého obsahu lze najít například 

v německém (§305c(1) německého BGB) a rakouském (§864a rakouského ABGB) právním 

řádu.316 

  

                                                 
 

312 J Spurling Ltd v Bradshaw, 20. května 1956, 1956 WL 17567, Court of Appeal.  
313 Schwenzer, I., str. 226. 
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3.4.  Nepřiměřené podmínky 

Jak bylo naznačeno výše, nepřiměřená ustanovení bývají předmětem zájmu především 

spotřebitelského práva. PECL, které hovoří o tzv. nepřiměřených jednotlivě nesjednaných 

ustanoveních317 ( Čl. 4:110 PECL), ovšem nepřiměřená jednotlivě nesjednaná ustanovení 

neomezují pouze na spotřebitelské smlouvy a umožňují dovolávat se ochrany i v obchodních 

vztazích, a to v případě, že takové ustanovení je v rozporu s požadavky dobré víry a 

spravedlivého jednání a představuje významnou nerovnováhu s ohledem na práva a 

povinnosti smluvních stran. Na rozdíl od úpravy Směrnice Rady EU 93/13 z 5. 4. 1993 o 

nekalých podmínkách ve spotřebitelských smlouvách318 však PECL nepřichází 

s demonstrativním výčtem jednání, která by mohla pod tuto obecnou klauzuli spadat, což je 

odůvodněno různorodostí podnikatelského prostředí.319 Seznam ve Směrnici Rady EU 93/13 

je však uveden jako pomůcka pro soudní výklad, a to především při rozhodování sporů mezi 

malými a velkými podnikateli. I PECL tak v této souvislosti na jediném místě naznačuje 

odlišný režim na základě velikosti podnikatele. 

Diskuzi ohledně řešení nepřiměřených smluvních ustanovení při použití CISG je nutné 

zahájit rozborem Čl. 7 a 8 CISG. Jak zdůrazňují M. Schmidt-Kassel a P. Schlechtriem, 

Čl. 8 CISG nezmiňuje princip ochrany dobré víry, který byl cíleně výslovně zakotven pouze 

v rámci Čl. 7 Odst. 1 CISG. Dobrá víra z toho důvodu nepředstavuje základní výkladový 

princip smluvních ujednání mezi stranami.320 Z toho důvodu CISG neumožňuje, aby byla na 

základě Čl. 8 CISG dovozována neplatnost nepřiměřených ustanovení smluv pro rozpor 

s principem dobré víry. Posouzení, zda je dané ustanovení nepřiměřené, představuje otázku 

platnosti ustanovení smlouvy ve smyslu Čl. 4 Odst. 2(a) CISG obchodních podmínek, které se 

Úmluva nedotýká.321 Na chybějící úpravu nepřiměřených podmínek ve Vídeňské úmluvě se 

odvolává také návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje, který tento argument 

zmiňuje ve prospěch zavedení evropské úpravy sjednocující smluvní právo.322  

Zásady UPICC stejně jako CISG problematiku nepřiměřených ustanovení výslovně 

neupravují.323 Jak zdůrazňují S. Vogenauer a J. Kleinheisterkamp, tento princip nelze ani 
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323 Vogenauer, S., Kleinheisterkamp, J. (ed.), str. 528. 



55 
 

extenzivně dovozovat prostřednictvím výkladového pravidla contra proferentem. Dané 

pravidlo se uplatní pouze v případě, že je daná smluvní podmínka nejasná nebo vágní, 

nepřiměřená ustanovení však mohou být a často také jsou formulována zcela jasně a výstižně. 

Jak dále upozorňují, pouze ve velmi výjimečných případech, na rozdíl od CISG, bylo možné 

dovodit neplatnost nepřiměřených podmínek ze základních zásad dobré víry a spravedlivého 

jednání (Čl. 1.7 UPICC).324 

Problematice nepřiměřených podmínek se věnuje kapitola osmá CESL. Úprava osmé 

kapitoly má kogentní povahu (Čl. 81 CESL). Výslovně je oddělena úprava věnovaná 

nepřiměřeným ustanovením smluv se spotřebiteli (Oddíl druhý CESL) a smluv mezi 

obchodníky (Oddíl třetí CESL). Úprava spotřebitelského práva v rámci CESL vychází 

z dělení tzv. černých a šedých klauzulí, které uplatnila již Směrnice Rady EU 93/13 

o nekalých podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. CESL tedy uplatňuje výčet klauzulí, 

které jsou na základě svého cíle nebo následku za nepřiměřené považovány vždy (Čl. 84 

CESL) a smluvních podmínek, u nichž se předpokládá, že jsou nepřiměřené (Čl. 85 CESL). 

Úprava smluvních vztahů mezi podnikateli však výčty nevyužívá a je formulována pouze 

obecně. Především mohou být z hlediska nepřiměřenosti posuzována pouze ustanovení, která 

jsou považována za samostatně nesjednaná ve smyslu Čl. 7 CESL. Za nepřiměřená jsou pak 

považována samostatně nesjednaná ustanovení, která jsou takové povahy, že jejich uplatnění 

se zásadně odchyluje od poctivých obchodních zvyklostí nebo je v rozporu se zásadami dobré 

víry a poctivého jednání (Čl. 86 Odst. 1 písm. b CESL). Stejné pravidlo lze najít i v DCFR, 

který však tento test vztahuje na obchodní podmínky obecně, nikoli na podmínky, které se 

považují za samostatně nesjednané (II. – 9:405 DCFR). Má se za to, že ochrana před 

nepřiměřenými podmínkami nevychází z předpokladu ochrany smluvní strany, ale 

z předpokladu, že předem připravené obchodní podmínky jedné ze stran omezují smluvní 

volnost.325 

Při posuzování nepřiměřenosti se pak vychází z povahy dané smluvní podmínky a 

z okolností, které při uzavírání dané smlouvy převažovaly. Přihlíží se také k ostatním 

smluvním podmínkám a k podmínkám jakékoli jiné smlouvy, na níž daná smlouva závisí (Čl. 

86 Odst. 2 CESL, II – 9:407 DCFR). Je-li na základě tohoto testu smluvní podmínka, kterou 

jedna ze stran navrhla, nepřiměřená, druhá smluvní strana jí není vázána (Čl. 79 Odst. 1 

CESL). Může-li smlouva existovat i bez nepřiměřené smluvní podmínky, ostatní ustanovení 
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smlouvy zůstávají závazné (Čl. 79 Odst. 2 CESL). Zkouška nepřiměřenosti se však nepoužije 

v případě definice předmětu smlouvy a při posuzování ceny, která má být zaplacena (Čl. 80 

CESL). CESL dále obsahuje speciální úpravu věnovanou nepřiměřeným obchodním 

podmínkám týkajících se úroků z prodlení (Čl. 170 CESL), která souvisí se Směrnicí 

Evropského parlamentu a Komise 2000/35/EC spolu s novou Směrnicí 2011/7/EU, které se 

věnují boji proti pozdním platbám v obchodních transakcích.326 

Kontrolu obsahu nespravedlivých obchodních podmínek nejen ve spotřebitelských 

vztazích, ale také mezi podnikateli, zná také německé právo.327 Podle generální klauzule 

obsažené v § 307 odst. 1 BGB jsou neplatná ustanovení, která v rozporu se zásadou dobré 

víry nepřiměřeně zvýhodňují svého autora. Anglické právo řeší kontrolu obsahu 

nepřiměřených ustanovení v zákoně Unfair Contract Terms Act z roku 1997. 328 Zákon se 

však na základě Čl. 26 Odst. 2 nepoužije pro mezinárodní smluvní vztahy ve smyslu 

vykládacích ustanovení daného zákona. Americký Jednotný obchodní zákoník (Uniform 

Commercial Code, UCC) také umožňuje zkoumat ustanovení obchodních podmínek podle 

kritérií nepřiměřenosti (§ 2-302 UCC).329   

Český právní řád na rozdíl od úpravy spotřebitelských smluv nestanoví žádná omezení 

týkající se obsahu obchodních podmínek používaných v rámci smluv mezi podnikateli. Obsah 

obchodních podmínek tak podléhá pouze obecným pravidlům obchodního a občanského 

smluvního práva. Jak se domnívá K. Marek a L. Žváčková, zákonodárce by měl de lege 

ferenda upravit danou oblast například po vzoru německého práva podrobněji.330 Lze namítat, 

že česká právní úprava obchodních vztahů, v souladu s CISG a PICC, vychází ze zásady 

profesionality, která se řadí mezi zásady, na kterých spočívá obchodní zákoník, a které se 

použijí, nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení obchodního zákoníku ani podle 

předpisů práva občanského (§ 1 Odst. 2 obch. zák.).331 Se zásadou profesionality je úzce 

spojen také princip poctivosti v obchodě, na základě kterého výkon práva, který je v rozporu 

se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany (§ 265 obch. zák.).332  

                                                 
 

326 DIRECTIVE 2000/35/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 June 2000 on 
combating late payment in commercial transactions; 
DIRECTIVE 2011/7/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 February 2011 on 
combating late payment in commercial transactions.  
327 Marek, K., Žváčková, L., str. 57. 
328 Leo, D. & Murray C., Cleave, B., str. 677.  
329 Clarskon, C. M. V., Hill, J., str. 269. 
330 K. Marek, L. Žváčková, str. 57. 
331 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J., str. 65. 
332 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J., str. 65. 
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Závěr 

Standardizace uzavírání smluv představuje komplexní právní problematiku, která úzce 

souvisí se základními teoretickými principy smluvního práva včetně základních principů 

právního státu, jako je smluvní autonomie a rovné hmotněprávní postavení subjektů 

v soukromoprávních vztazích. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že z podnikatelského 

hlediska se jedná o vysoce praktickou otázku. Uzavírání smluv je pro podnikatele 

prostředkem, nikoli cílem jeho aktivity, a tak i standardizované pomůcky k uzavírání smluv 

jsou posuzovány především na základě své účelnosti. Obchodní praxe si tak v závislosti na 

charakteristice daného odvětví vybírá a používá ty prvky, které jí vyhovují, a případné 

problémy řeší až nahodile prostřednictvím soudních sporů.  

Je zřejmé, že některé národní právní řády i unifikovaná úprava ve Vídeňské úmluvě tuto 

problematiku právě z důvodu teoretické složitosti a rozporuplnosti podcenily a hledání 

schůdného řešení zcela ponechaly na judikatuře. Některé otázky, jako především 

problematika použití obchodních podmínek a battle of forms, byly již v době vzniku CISG 

předmětem teoretické diskuze. Zákonodárci však teprve začínali řešit národní přístupy a 

neexistovala vůle k mezinárodnímu kompromisu v rámci CISG. Rozšíření Vídeňské úmluvy 

v praxi a soudobý moderní rozvoj mezinárodního podnikání však přinesl další otázky. 

Především se jedná o použití cizích jazyků nebo uzavírání smluv prostřednictvím elektronické 

komunikace. Je problematické diskutovat navazující otázky ve chvíli, kdy právní úprava 

nezakotvuje základní principy. 

Chybějící úprava je nahrazena především judikaturou. Zásadní otázky byly již 

v rozhodnutích soudů sjednoceny. Panuje tak shoda, že na problematiku včlenění obchodních 

podmínek se uplatní Vídeňská úmluva, zatímco obsah je posuzován podle požadavků 

národního práva. Navazující otázky však nejsou vymezeny jednoznačně a uceleně. Soudy se 

například rozchází v otázce použití obchodních podmínek psaných v cizím jazyce.  

K budoucímu řešení by mohly přispět současné návrhy sjednocující soukromé právo, 

vypracované sborníky zásad ale často nabízejí spíše velmi podrobné popisy současných 

řešení, která problematiku z teoretického hlediska dále rozmělňují. Je nutné dodat, že tento 

výsledek je v případě PECL, UPICC a DCFR v souladu s jejich účelem, kdy se jedná 
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o modelové, právně nezávazné dokumenty, které mají sloužit právě jako referenční rámec 

pro vědu, výuku, soudní praxi a zákonodárství.333  

Zároveň je však možné sledovat určitý posun. Především se PECL, UPICC, DCFR 

i CESL již výslovně vyjadřují ve prospěch jednoho z řešení problematiky battle of forms. 

Bez výjimky se přiklání k modernějšímu řešení knock-out rule, které dovozují soudy i při 

aplikaci CISG. Je zřejmé, že pravidlo knock-out lépe reflektuje zájmy smluvních stran a 

překonává teoreticky strnulejší pravidlo last shot rule. Pravidlo první výstřelu pak lze 

z uvažovaného výběru vyloučit, není používáno často a dostatečně přesvědčivé není ani jeho 

teoretické zdůvodnění. V rámci srovnávání možných přístupů je ovšem nutné uvědomit si 

také možné nedostatky pravidla knock-out. Především se jedná o odchýlení se od tradičního 

chápání principu uzavírání smluv na základě pravidla návrh – přijetí. Z toho důvodu je nutné 

klást zvýšené nároky na přesnou legislativní formulaci a použití pravidla knock-out vyhradit 

výhradně na použití obchodních podmínek. To však vyžaduje současné zákonné zakotvení 

definice obchodních podmínek. Je také vhodné dodat, že pravidlo knock-out klade zvýšené 

nároky také na soud, který posuzuje, zda si obchodní podmínky odporují. Lze si představit, že 

rozcházející se názory na posuzování rozsáhlých a podrobných obchodních podmínek obou 

stran mohou sloužit jako prostředek účelové argumentace v rámci odvolacích řízení. 

V této souvislosti lze doporučit, aby se i český zákonodárce vyjádřil ve prospěch 

jednoho z řešení v rámci obchodního zákoníku. V případě, že bude otázka ponechána na 

judikatuře, aplikace současné úpravy občanského zákoníku směřuje k použití pravidla 

posledního výstřelu. Přes výše uvedené nedostatky lze však v souladu s úpravou CESL, PECL 

a UPICC argumentovat pro zákonné zakotvení pravidla knock-out. 

Přestože se odborná literatura zaměřuje především na problematiku včlenění 

obchodních podmínek a řešení otázky battle of forms, do popředí se v současné době dostává 

i otázka obsahu obchodních podmínek a jejich případná neplatnost. Je zřejmé, že inspirací pro 

zavádění kontroly nespravedlivých obchodních podmínek byla především rozšiřující se 

regulace spotřebitelských smluv. Nerovné postavení smluvních stran je ovšem zřetelné i 

v rámci podnikatelského prostředí a projevuje se především právě jednostranným vnucením 

vlastních obchodních podmínek. Jak bylo ovšem ukázáno při rozboru členění malých 

a středních podnikatelů, porovnání vyjednávacích pozic není v prostředí mezinárodního 

obchodu tak přímočaré jako v případě spotřebitelských smluv. Je vhodné si povšimnout, 

                                                 
 

333 Dvořák, J.: Nové jevy v oblasti občanského práva. In: Pauknerová, M., Tomášek, M., str. 97. 
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že zatímco PECL, které mají širší zaměření na soukromoprávní smluvní vztahy obecně, 

otázku nespravedlivých obchodních podmínek upravily, v rámci UPICC, které se uplatní ve 

vztazích mezi podnikateli, byly tyto principy cíleně vynechány. Z toho důvodu se autoři 

vymezují i proti extenzivnímu dovozování neplatnosti nespravedlivých ujednání na základě 

pravidel o ochraně dobré víry.  

Jelikož CISG na kontrolu obsahu obchodních podmínek nahlíží jako na otázku platnosti 

ustanovení smlouvy, kterých se dle Čl. 4 věta druhá písm. a) CISG nedotýká, vzrůstá v této 

souvislosti úloha národních právních řádů. Zakotví-li zákonodárci v úmyslu vyvážit nerovné 

vyjednávací pozice složité a různorodé testy kontrolující obsah obchodních podmínek 

ve smluvních vztazích mezi podnikateli, komplikují zásadním způsobem průběh 

mezinárodních obchodních transakcí. Lze připomenout i citovaný názor N. Korent, dle 

kterého konkrétní podoba úpravy obchodních podmínek předurčuje i úspěch nadnárodních 

sjednocujících projektů. Komplikovaná a detailní úprava se tak může stát slabou stránkou 

návrhu nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje (CESL). V daném případě lze 

ovšem podrobnost úpravy odůvodnit především sloučením úpravy vztahů mezi podnikateli 

a mezi podnikateli a jejich zákazníky.  

  V této souvislosti proto není možné souhlasit s názory K. Marka a L. Žváčkové, kteří 

doporučují zohlednit kontrolu nepřiměřených obchodních podmínek v obchodněprávních 

vztazích de lege ferenda v rámci českého obchodního zákoníku. Jsem toho názoru, 

že na rozdíl od otázky včlenění obchodních podmínek představuje kontrola obsahu 

obchodních podmínek významný zásah do smluvní volnosti, který v profesionálním prostředí 

právních vztahů mezi podnikateli není odůvodnitelný ochranou slabší strany. Je dle mého 

názoru vhodnější ponechat spory o zneužití práva k rozhodnutí soudu, a to především 

v souvislosti se zásadami poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 obch. zák. a korektivu 

dobrých mravů ve smyslu § 39 obč. zák. Na podporu tohoto názoru vyznívá i kritika vůči 

DCFR a následně i CESL. Jejich pravidla jsou označována na jedné straně za detailní 

a komplikovaná, na straně druhé jsou však vystavena na vágních a nejednoznačných právních 

termínech typu „dobrá víra“ a „spravedlivé jednání“. Tyto termíny jsou pak ponechány 

na výkladu soudu, a tak nepřispívají k větší podnikatelské jistotě, která byla prvotním cílem 

jejich vzniku.334  

                                                 
 

334 O’Callaghan, K.; Hutt, G., str. 140. 
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 Standardizace v mezinárodním obchodě si vyžaduje adekvátní reakci v právní oblasti, 

kdy pro podnikatele zásadní otázky existence smluvního vztahu, včlenění obchodních 

podmínek nebo kontrola jejich obsahu nebudou posuzovány na základě složitých 

a rozporuplných kritérií. Inklinace k používání rozsáhlých a komplikovaných sad obchodních 

podmínek je také odrazem nálady mezi podnikateli, kdy se prostřednictvím obchodních 

podmínek snaží zajistit proti potenciálnímu riziku budoucích právních sporů. Bude-li tedy 

pro podnikatele čitelnější a méně komplikovaný právní řád a potažmo celé podnikatelské 

prostředí, stanou se dle mého názoru čitelnější a méně komplikované i jejich obchodní 

podmínky. 
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Shrnutí 

 Současný mezinárodní obchod je charakterizován standardizovaným přístupem k 

obchodním transakcím. Diplomová práce analyzuje právní otázky spojené s uzavíráním smluv 

na základě standardizovaných forem.  

 První část práce je věnována vývoji standardizace v mezinárodním obchodě. 

Představeny jsou terminologická východiska práce, kdy jsou charakterizovány jednotlivé 

standardizované formy uzavírání smluv: obchodní podmínky, standardizované klauzule, 

boilerplate ustanovení, formulářové a vzorové smlouvy a právní návody.  

 Druhá část sleduje samotný proces uzavírání smluv podle Úmluvy OSN o mezinárodní 

koupi zboží (CISG) ve srovnání s úpravou v PECL, UPICC, CESL a DCFR. Důraz je kladen 

na posouzení včlenění obchodních podmínek do návrhu či přijetí smlouvy. Analyzována je 

problematika battle of forms včetně možných řešení: pravidlo posledního výstřelu, prvního 

výstřelu, pravidlo knock-out i alternativní přístupy. Výklad je ilustrován četnými příklady 

z judikatury, které slouží také k nastínění názorových rozporů. 

 Třetí část je věnována výkladu a kontrole obsahu obchodních podmínek. Rozebrána 

jsou teoretická východiska k diskuzi ohledně kontroly nepřiměřených podmínek v obchodních 

vztazích. Vysvětleny jsou specifické postupy, mezi které patří přednost individuálních 

ujednání nebo výklad contra proferentem.  

 Závěr nabízí shrnutí problematiky, kdy je důraz kladen na aktuální otázky. Představeny 

jsou názory na případné změny právní úpravy v této oblasti.  

Klíčová slova: mezinárodní obchod, obchodní podmínky, battle of forms.  
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Resumé: Standardized forms of concluding contracts in international trade 

The contemporary international trade is defined by the standardized approach to 

commercial transactions. The purpose of my thesis is to analyse legal issues concerning 

contract formation by means of standardized legal forms in international trade.  

 Chapter One describes the development of standardization in international trade. It 

introduces and defines basic terminology covering standardized forms of contract formation: 

standard terms, standard clauses, boilerplate terms, form and model contracts and legal 

manuals.  

 Chapter Two addresses the process of contract formation under the United Nations 

Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) in comparison with 

the regulation in the Principles of European Contract Law (PECL), Principles of International 

Commercial Contracts (UNIDROIT Principles, UPICC), Draft Common Frame of Reference 

(DCFR) and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

a Common European Sales Law (CESL). The emphasis is placed on the incorporation 

of standard terms into a contract, i.e. into an offer or an acceptance. It is followed by an 

analysis of the battle of forms and its possible solutions including last shot rule, first shot rule, 

knock-out rule and alternative approaches. The explanation is illustrated by the case law 

covering various countries and legal systems, which serves as an outline of diverse legal 

opinions. 

Chapter Three is devoted to the issues of legal construction and control of the content of 

standard terms. Firstly, it offers a theoretical background for the discussion concerning 

the control of unfair contract terms in business transactions. Secondly, it explains specific 

methods of construction including a priority of individually negotiated contract terms and 

a contra proferentem rule.  

 Conclusions are drawn in the closing part which focuses on the summary of current 

issues and the discussion of prospective future changes.  

 As it has been proven throughout the thesis, standardized contract formation constitutes 

a decisive phenomenon in the contemporary international trade. Therefore, I suggest that 

more interest should be devoted to the issue in both academic and legislative framework. 

However, any proposed regulation should take into consideration its possible impacts 

on business environment.  

Key words: international trade, standard terms, battle of forms. 


