
Resumé 
 Účelem této diplomové práce je popis smlouvy o obchodním zastoupení, 

charakteristika jejich jednotlivých a podstatných náležitostí. Dále taktéž popis změny 

její právní úpravy v průběhu let a podchycení nejzásadnějších problémů. Toto téma 

jsem si vybral z důvodu její možné aplikace v praxi, když umožňuje zastoupenému 

účinně rozvíjet svojí obchodní síť a zvyšovat tak zisk. 

 Tato práce je rozdělena do 12 Kapitol. První Kapitola obsahuje úvod, v němž 

jsou popsány hlavní cíle této práce, způsob jejího zpracování a odlišení obchodního 

zastoupení od pracovního závazku. 

 Kapitola dvě ve zkratce analyzuje vývoj samotného zastoupení, tedy nejen 

zastoupení obchodního. Dělí se na tři Podkapitoly, přičemž první z nich obsahuje vliv 

římského práva na zastoupení, druhá pojednává o jeho vývoji v 19. a 20. století a třetí 

Podkapitola rozlišuje zastoupení přímé a nepřímé. 

  V Kapitole tři je charakterizována samotná smlouva o obchodním zastoupení. 

V její první Podkapitole je definován samotný pojem obchodní zastoupení tak, jak jej 

zná zákonná úprava. Ve druhé Podkapitole jsou rozebrány její podstatné náležitosti, 

mezi kterými je vymezení smluvních stran (obchodní zástupce a zastoupený), 

charakteristika závazku obchodního zástupce, úplatnost smlouvy a vymezení 

předmětných smluv. 

 V rámci Kapitoly čtyři je řešeno rozlišení smlouvy o obchodním zastoupení 

z hlediska jejího územního vymezení. Dělí se na dvě Podkapitoly, přičemž první 

z nich obsahuje popis výhradního a druhá popis nevýhradního obchodního zastoupení 

a jejich charakteristiky, výhod a nevýhod. 

 Kapitola pět obsahuje charakteristiku obchodního zástupce jako jedné ze 

smluvních stran. Dělí se na dvě Podkapitoly. V první Podkapitole je definován 

obchodní zástupce jako podnikatel a právní následky s tím spojené. Druhá 

Podkapitola pojednává o hlavních povinnostech, které s sebou funkce obchodního 

zástupce nese. Jedná se o povinnost jednat v dobré víře a s odbornou péčí, dále 

povinnost sdělovat zastoupenému určitý typ informací a zároveň zachovávat 

mlčenlivost ohledně informací, které se dozvěděl při výkonu činnosti. V neposlední 

řadě Podkapitole dvě řeší možnost ručení obchodního zástupce za splnění smlouvy 

třetí osobou, možnost výkonu činnosti osobou odlišnou osobou a povinnost 



obchodního zástupce pečovat o podklady, které mu byly k výkonu činnosti svěřeny 

zastoupeným. 

 V Kapitole šest jsou definovány práv a povinnosti zastoupeného. 

V Podkapitole jedna je řešena jeho povinnost jednat v právním vztahu v dobré víře a 

poctivě, což koresponduje s podobnou povinností obchodního zástupce. Podkapitola 

dvě upravuje povinnost zastoupeného v podobě poskytnutí nezbytných podkladů a 

dokumentace obchodnímu zástupci k usnadnění výkonu funkce. 

 V rámci Kapitoly sedm je řešena jedna z podstatných náležitostí smlouvy o 

obchodním zastoupení, kterou je provize. Tato Kapitola se dělí do šesti Podkapitol. 

První z nich obsahuje pojednání o samotném nároku obchodního zástupce na provizi, 

způsobech určení její výše a okolnostech, které takovou výši mohou ovlivnit. 

Podkapitola dvě řeší možnost náhrady nákladů obchodního zástupce, které mu 

vznikly v souvislosti s výkonem činnosti a jejich provázanost s provizí. V Podkapitole 

tři je provize rozdělena v závislosti na tom, zdali na ní právo vzniklo před účinností, 

během trvání smlouvy a taktéž po jejím zániku. Stejně tak je zde úprava možnost, kdy 

má obchodní zástupce právo na provizi při změně obchodních zástupců a za jakých 

podmínek. Podkapitola čtyři řeší závislost vzniku práva na provizi  a typu obchodního 

zastoupení a taktéž okamžiky jeho vzniku a jejich odlišnosti. V Podkapitole pět je 

obsažena úprava splatnosti provize. Obsahuje taktéž vzájemná práva a povinnosti 

s tím spojená, jako je například povinnost obchodního zástupce předložit 

zastoupenému výkaz o dlužné provizi a povinnost zastoupeného seznámit obchodního 

zástupce s výpočtem takové provize. V Podkapitole šest je obsažen zánik práva na 

provizi z různých důvodů a hledisek. 

 Kapitole osm jsou popsány jednotlivé druhy zániku obchodního zastoupení a 

jeho následky. V první Podkapitole je obsažen zánik obchodního zastoupení 

v důsledku uplynutí doby, na kterou byla smlouva na dobu určitou uzavřena. 

Podkapitola řeší možnost skončení takového právního poměru v důsledku výpovědi 

podanou jednou ze smluvních stran. Obsahuje předpoklady, při jejichž splnění lze 

smlouvu vypovědět a popisuje zákonnou úpravu výpovědní doby. Možnost 

okamžitého odstoupení od smlouvy o obchodním zastoupení bez výpovědní doby a 

jeho předpoklady obsahuje Podkapitola tři. 

 V Kapitole devět je upraveno specifické právo obchodního zástupce na 

zvláštní odměnu v důsledku jeho činnosti před zánikem obchodního zastoupení. 

V Podkapitole jsou upraveny případy, které vedou či nevedou ke vzniku takového 



práva. Úprava její výše a zákonné limitace obsahuje následující Podkapitole dvě. 

V Podkapitole tři jsou popsány situace,  kdy právo na zvláštní odměnu sice vzniknulo, 

ale následně u určitých důvodů zaniklo nebo bylo omezeno. 

 Kapitola deset definuje a upravuje zvláštní institut konkurenční doložky, který 

upravuje práva a povinnosti obchodního zástupce po skončení obchodního 

zastoupení. Zabraňuje obchodnímu zástupci ve zneužití poznatků a kontaktů 

získaných v důsledku skončeného obchodního zastupování a chrání tak zájmy 

zastoupeného. Obsahuje taktéž úpravu jejího omezení, a to jak ze zákona, tak 

rozhodnutím soudu. 

 V Kapitole jedenáct jsou ve zkratce popsány hlavní odlišnosti české a 

německé právní úpravy smlouvy o obchodním zastoupení. Jedná se požadavek 

písemnosti smlouvy, odlišnosti v rámci provize a taktéž rozdílnosti v zániku smlouvy. 

 V závěru je obsaženo zhodnocení splnění cíle této práce. Vyzdvihuje 

praktickou úplnost právní úpravy smlouvy o obchodním zastoupení a některé dílčí 

návrhy na změny a úpravy. Zároveň shledává výhodu v její dostatečné dispozitivnosti. 

Její změny v důsledku novelizace nejsou shledány za podstatné na rozdíl od těch, 

které nastaly v souvislosti s přijetím Směrnice č. 86/653/EHS ze dne 18. prosince 

1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních 

zástupců. 

	  


