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Úvod 

Moderní soukromé právo, a zvláště pak právo smluvní, je postaveno především 

na zásadách autonomie vůle a rovnosti subjektů práva. Poslední dobou se stále častěji 

setkáváme s tvrzením, že tyto musí být nezbytně doplněny zásadou ochrany slabší 

strany. Lze pozorovat rostoucí trend vytváření speciálních právních úprav či soudních 

doktrín, jež mají posílit postavení právě oné slabší strany: počínaje úpravou 

pracovního práva, přes nájem bytu, úvěr, koupi spotřebního zboží a vůbec masu 

spotřebitelského práva jako takového, až po práva pacienta při poskytování 

zdravotních služeb. Také ve vztazích mezi profesionály shledáváme nerovnost, jež 

vytváří potřebu regulace. Vývoj, který započal již koncem 19. století, nekončí. Nejsou 

to jen výše uvedené specifické smluvní vztahy, kde  zákonodárce či soudce shledává 

povinnost přispěchat slabší straně na pomoc. Poslední dobou tak sledujeme, že normy 

sledující ochranu slabší strany se stávají součástí obecného smluvního práva. Také 

úprava českého (nového) občanského zákoníku, jenž je účinný od 1. ledna 2014, 

reflektuje tento vývojový trend
1
. Ochranu slabší strany označuje za jednu ze stěžejních 

zásad svých, jakož i celého soukromého práva
2
. Občanský zákoník do českého 

právního řádu přinesl množství, i našemu právnímu prostředí doposud neznámých, 

institutů, jejichž účelem je právě ochrana slabší strany. Významné je, že mnohé z nich 

                                                

1 Z posledních zahraničních počinů lze odkázat například na rozsáhlou novelizaci obligačního práva 

francouzského Code civil provedenou nařízením č. 2016-131 [online] ze dne 10. 2. 2016 [cit. 16. 12. 

2016], jejímž hlavním cílem bylo právě doplnit obecnou úpravu o ustanovení chránící slabší stranu. 

Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte. Dále se 

jedná například o návrh slovenského občanského zákoníku [online, cit. 16. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://www.najpravo.sk/clanky/paragrafove-znenie-prvej-pracovnej-verzie-navrhu-noveho-obcianskeho-

zakonnika.html). 

2
 Srov. například text uvedený na straně č. 20 konsolidované verze důvodové zprávy k občanskému 

zákoníku, kde se praví, že „ochran[a] slabší strany (...) je pro soukromé právo stejně významná jako 
zásada rovnosti“ [online, cit. 18. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte
http://www.najpravo.sk/clanky/paragrafove-znenie-prvej-pracovnej-verzie-navrhu-noveho-obcianskeho-zakonnika.html
http://www.najpravo.sk/clanky/paragrafove-znenie-prvej-pracovnej-verzie-navrhu-noveho-obcianskeho-zakonnika.html
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


   2 

 

nalezneme v obecných částech kodexu. Nelze tak již vystačit s konstatováním, že 

problematika ochrany slabší strany je záležitostí několika zvláštních zákonných úprav
3
.  

S ohledem na nepochybnou aktuálnost tématu slabší strany obecně jsem se 

rozhodla ve své diplomové práci tuto problematiku probádat. Zaměřím se přitom na 

oblast smluvního závazkového práva. 

Cílem této práce je především pokusit se nalézt odpověď na otázku, kdo je 

v soukromém právu ona „slabší strana“, již chceme chránit, a dobrat se dostatečně 

určité definice takové osoby. V tomto kontextu se budu zabývat především 

následujícími otázkami: Proč chráníme jednu stranu jako slabší? Co činí určitý subjekt 

„slabší stranou“? Tedy, jaké mohou být příčiny jeho slabosti a jaké intenzity musí 

nabýt, abychom určitou osobu chránili? A konečně: jaké existují přístupy k vymezení 

slabší strany v platném právu? 

Vlastní obsah diplomové práce systematicky člením na čtyři části, jež 

z hlediska svého zaměření v zásadě korespondují s výše uvedenými základními 

otázkami. První část je jakýmsi úvodem do problematiky a zabývá se ideovým 

zdůvodněním konceptu slabší strany a jeho vztahu k tradičním zásadám soukromého 

práva. Navazuje druhá část, ve které pojednávám o příčinách „slabosti“ určité smluvní 

strany, které právo reflektuje a pro které jí má být poskytnuta zvláštní ochrana. Třetí 

část je zaměřena na zkoumání existujících přístupů k vymezení slabší strany v 

legislativních textech a soudní judikatuře české i zahraniční. Cílem této části je 

zejména popsat tyto koncepty, jejich výhody a nevýhody, a následně posoudit 

z hlediska vhodnosti a účelnosti jejich použití. Čtvrtá, závěrečná část je věnována 

                                                

3
 K tomu srov. například ZOULÍK, F. Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. In: Právní 

rozhledy. č. 3. Praha. C. H. Beck, 2002, str. 109. Též SELUCKÁ, M. Ochrana slabší strany vztahu jako 

princip soukromého práva. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, str. 142. 
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pojmu „slabší strana“ jako takovému. Jde o stěžejní část mé práce, kde se na základě 

předchozích částí snažím nalézt obecné vymezení tohoto pojmu. 

Svoji úvahu vedu v obecné teoretické rovině a závěry podporuji příklady z 

právní úpravy české, jakož i zahraniční a evropské. Metoda práce je analytická, 

popisná a komparativní. Ze zahraniční právní úpravy, judikatury a literatury čerpám 

zejména z francouzské, německé, belgické, nizozemské a švýcarské; mimo evropský 

kontinent potom z britské a americké. Kritériem výběru byl jistým způsobem odlišný 

přístup každé z uvedených jurisdikcí k otázce ochrany slabší strany.  
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1 Ideová východiska 

Na začátku této práce považuji za nezbytné pojednat krátce o tom, na jakých 

ideologických základech je ochrana slabší strany vystavěna. Novodobé soukromé 

právo bylo vybudováno především na dvou zásadách, kterými jsou rovnost subjektů 

práva a autonomie vůle. Tyto zásady jsou pro soukromé právo stěžejní; vystihují jeho 

charakteristiky, které jej odlišují od práva veřejného. V současné době bývá tradiční 

pojetí těchto zásad zpochybňováno a je hledán jejich vztah k zásadě ochrany slabší 

strany. Domnívám se, že se zmíněné zásady nevylučují. Naopak, doplňují se a 

podmiňují tak, aby společně vedly ke spravedlivému řešení. V následujících kapitolách 

se nejprve pokusím pojednat o tom, jaký je vztah mezi soukromoprávními idejemi 

rovnosti a smluvní autonomie (1.1) a jak mohou tyto obstát v současné realitě, typické 

stále více se prohlubující faktickou nerovností a jí vytvářenou „smluvní nesvobodou“ 

(1.2). Následně se budu zabývat jejich vztahem k ochraně slabší strany (1.3). 

1.1 Rovnost a smluvní autonomie 

V kontinentální právní kultuře je soukromé právo chápáno jako určitý protiklad 

k právu veřejnému, jako soubor norem, které mají regulovat soukromé vztahy mezi 

soukromými osobami, do kterých tyto subjekty vstupují s cílem realizovat své 

soukromé zájmy a naplnit tak své představy o štěstí
4
. Současně platí, že tyto zájmy a 

představy jsou vlastní každému jednotlivci, zrcadlí se v nich lidská individualita. Je 

nesporné, že lidé jsou přirozeně rozdílní: mají jiné potřeby, názory, vkus a apod. Tato 

zásadní jedinečnost je příčinou nezaměnitelnosti a nenahraditelnosti zmíněných hodnot 

                                                

4
 Občanský zákoník tuto roli soukromého práva vyjadřuje v ustanovení § 3 odst. 1, kde se stanoví, že 

soukromé právo chrání přirozené právo člověka „brát se o vlastní štěstí“. Srov. také rozsudek 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 33 Cdo 3368/2008. 
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u odlišných osob
5
. V demokratickém právním státu je v soukromém právu 

neodmyslitelný respekt k přirozenému právu jednotlivců na sebeurčení jakožto k 

projevu obecně uznávané svobody jednotlivce
6
. Pokud chce právo tyto individuální 

zájmy respektovat, činí tak vytvořením, či snad spíše ochranou, určitého prostoru 

svobody (privátní autonomie). Tato úcta k seberealizaci je v soukromém právu 

vyjádřena zásadou smluvní autonomie, která přikazuje, aby každý subjekt měl co 

možná nejširší prostor pro uplatnění své svobodné vůle. V kontextu smluvního práva 

se projevuje především ve volnosti vstupovat do různých smluvních vztahů, zvolit si 

smluvní typ, prostřednictvím kterého naplní své potřeby, vybrat si spolukontrahenta, 

dohodnout se na vedlejších smluvních ujednáních, jakož i ve svobodě vůbec 

nekontrahovat. Součástí smluvní svobody je nepochybně také volnost v hodnocení 

pozitivních a negativních dopadů, jež mohou právní a jiná jednání subjektu v jeho 

osobní sféře vyvolat, neboť i jejich závažnost je hodnocena subjektivně. Lze říci, že 

smluvní autonomie do jisté míry vyžaduje angažovanost a obeznámenost jedince 

s podstatou a riziky svého jednání.  

Je zřejmé, že tato svoboda není a nemůže být bezbřehá. Bez existence určitých 

mezí by se totiž autonomie vůle mohla snadno zvrhnout v tyranii fakticky silnějších, 

diktát těch, kteří v reálném světě dovedou prosadit svou vlastní vůli na úkor slabších. 

Takový výsledek nelze s ohledem na respekt k osobnosti a důstojnosti každého 

člověka, jakož i k jeho právu na sebeurčení, považovat za spravedlivý. Proto je třeba 

tuto zásadou doplnit dalšími, které výsledek korigují kýženým směrem.    

                                                

5 Uvážením jiného subjektu – typicky soudce. 

6
 K tomu srov. rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu č. 1 BvR 567/89 ze dne 19. října 

1993. Český překlad rozhodnutí byl uveřejněn v Právních rozhledech. In: Právní rozhledy. č. 10. Praha. 

C. H. Beck, 1994, str. 374 a násl. 
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Vedle zásady autonomie vůle je pro soukromé právo příznačná zásada rovnosti 

subjektů, v kontextu závazkového smluvního práva rovnost smluvních stran. Ta podle 

mého názoru vytváří nejdůležitější hranici smluvní svobody jednotlivce
7
. Ve vztahu ke 

smluvní autonomii totiž vyjadřuje postulát, že všechny lidské bytosti mají ze své 

podstaty shodné právo projevovat svou vůli, že vůle každého jednotlivce by měla být 

respektována, potažmo že vůle žádného subjektu by bezdůvodně neměla převážit nad 

vůlí jiného. Jejím typickým projevem je nemožnost jednoho subjektu uložit 

jednostranně povinnost nebo založit právo jinému subjektu bez jeho vůle, a také 

nutnost řešit neshody u nestranného soudu (nemo iudex in causa sua)
8
. Domnívám se, 

že ideu rovnosti či rovnoprávnosti je třeba do jisté míry chápat v kontextu jejího 

vzniku. Tedy především jako revoluční výdobytek oproti dřívější všudypřítomné 

feudální nerovnosti
9
. Zásadu rovnosti tedy nepokládám za deklaraci faktického stavu, 

ale chápu ji jako hodnotové vyjádření a určitý abstraktní cílový stav, jehož má být 

dosahováno alespoň odmítáním nerovnosti
10

. O vztahu zásady smluvní autonomie a 

zásady rovnosti tedy soudím, že se navzájem doplňují, ba přímo podmiňují
11

. 

                                                

7 K tomu také nedávný nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. I. ÚS 
3308/2016, který potvrzuje ústavní rovinu ochrany slabší strany a omezení (rovněž ústavní) zásady 

autonomie vůle zdůvodňuje právě zásadou rovnosti. 

8 Srov. vymezení v učebnici občanského práva KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. 

Občanské právo hmotné. Svazek 1. Třetí aktualizované a doplněné vydání. Praha. ASPI, 2002, ISBN 80-

86395-36-7, str. 41-42. 

9 K tomu srov. J. Bejček: „Formální právní rovnost se jakožto princip soukromého práva prosadila 

přece mnohem dříve – již vůči feudální nerovnosti a partikularismu.“ in: BEJČEK, J. Soukromoprávní 

ochrana slabšího obchodního partnera. In: Bulletin advokacie, č. 7-8, Praha. Česká advokátní komora, 

2015, str. 24. Dostupné též z: http://www.bulletin-advokacie.cz/soukromopravni-ochrana-slabsiho-

obchodniho-partnera?browser=mobi.  

10 K tomu např. F. Chabas (překl. aut.): „…rovnost existuje pouze jako politický koncept a v ostatních 

oblastech nemůže být ničím více, nežli cílem.“ in CHABAS, F., MAZEAUD, J., MEZEAUD, H., 
MAZEAUD, L. Lecons de droit civil. Tome 2, Premier volume, Obligations, Théorie générale, 9ème 

édition (Broché). Paris. Monchrestien, 1998, ISBN 2-7076-0620-0, str. 28. 

11 K tomu srov. A. C. Ciacchi (překl. aut.): „…ve skutečnosti je materiální pojetí smluvní svobody a 

materiální pojetí rovnosti úzce spjato. Je-li uzavřena smlouva mezi stranami, kde jedna z nich je 

materiálně svobodná v určení jejího obsahu, nikoliv však již druhá strana, vzniká materiální nerovnost 

http://www.bulletin-advokacie.cz/soukromopravni-ochrana-slabsiho-obchodniho-partnera?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/soukromopravni-ochrana-slabsiho-obchodniho-partnera?browser=mobi
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Velké kodifikace civilního práva, které jsou byť v pozměněné podobě platné 

dodnes, vznikaly právě v době revolučních společenských změn zažehnutých hnutím 

osvícenství především v 19. století. Zřetelně se v nich otiskly myšlenky liberalismu, 

voluntarismu a individualismu, které jsou v právu charakterizovány zásadami smluvní 

autonomie a rovnosti. Je třeba přiznat, že tehdejší představa o jedinci a jeho 

přirozených vlastnostech a kvalitách byla do jisté optimistická. Normované případy 

vycházejí ze skutečnosti, kdy proti sobě stojí dvě strany, které mají zhruba stejné 

znalosti o předmětu budoucího závazku, jakož i o významu jiných smluvních ujednání. 

Každá jedná za účelem dosažení pro sebe co možná nejvýhodnější výsledku a tam, kde 

se jejich představy protnou, vzniká závazek, který je dokonalým odrazem vůle 

smluvních stran.  

1.2 Faktická nerovnost a smluvní nesvoboda 

A jak výše popsaný koncept obstojí v současné realitě? Předně je třeba říci, že 

skutečnost, že jsou lidé rozdílní, je neoddiskutovatelná a ve větší či menší míře zde 

byla přítomna vždy. Ať již se jedná o vlastnosti fyziologické, v rámci nichž můžeme 

odlišovat dospělé a nedospělé, mladé a staré, zdravé a nemocné, nebo z hlediska 

duševních vlastností osoby bystré a osoby méně bystré, anebo o ekonomické 

postavení, podle něhož můžeme rozlišovat mezi chudými a bohatými
12

. Přirozenou 

                                                                                                                                        

mezi kontraktujícími stranami.“ CIACCHI, A. C., Party autonomy as a fundamental right in the 

European Union in European Review of Contract Law [online]. 2010, str. 2-3 [cit. 16. 12. 2016]. 

Dostupné z: 

http://www.rug.nl/research/portal/files/14867116/Party_Autonomy_as_a_Fundamental_Right_in_the_E

uropean_Union_European_Review_of_Contract_Law_2010_303_318.pdf.  

12 Například J. J Rousseau rozeznával dva druhy nerovnosti „přirozenou nebo tělesnou, protože je 

vytvořena přírodou a spočívá v rozdílnosti věku, zdraví, tělesných sil a vlastností ducha i duše“ a dále 

„mravní nebo politickou, protože závisí na jakési úmluvě a je podložena nebo alespoň schválena 

souhlasem lidí … tato se skládá z různých výsad, z nichž někteří těží na újmu druhých tím, že jsou 

bohatší, uctívanější, mocnější než oni, nebo je dokonce nutí k poslušnosti“. ROUSSEAU, J.-J.. 

http://www.rug.nl/research/portal/files/14867116/Party_Autonomy_as_a_Fundamental_Right_in_the_European_Union_European_Review_of_Contract_Law_2010_303_318.pdf
http://www.rug.nl/research/portal/files/14867116/Party_Autonomy_as_a_Fundamental_Right_in_the_European_Union_European_Review_of_Contract_Law_2010_303_318.pdf
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nerovnost mezi lidmi (a jinými subjekty) je možno pokládat za nezbytnou podmínkou 

existence práva jako takového
13

. Zvláště to platí o závazkovém právu smluvním, které 

představuje dynamiku ekonomických vztahů. 

Skutečnost, že existují rozdíly mezi lidmi a že ti slabší mohou na svůj handicap 

doplatit, právo vnímalo od nepaměti a snažilo se ji různými prostředky regulovat. 

Zprvu třeba rovnou úplným vyřazením „slabších“ osob z právního života, později 

složitějšími konstrukcemi omezené svéprávnosti. Typicky se jednalo o děti, ženy a 

duševně či mentálně zaostalé dospělé osoby. Vady vůle (franc. vices du consentement), 

mezi něž je řazen například omyl, násilí a podvod, jsou také známy již z dob římského 

práva, a nepochybně svou podstatou byly (a jsou) nástrojem ochrany svobodné vůle.   

Pro právo jakožto společenský normativní systém platí, že nemůže ustrnout na 

určitých socio-ekonomických reáliích a musí reagovat na nastalé změny. Vývoj 

hospodářský a společenský, k němuž došlo zejména za poslední dvě století, značně 

proměnil každodenní realitu a vytvořil nové zdroje slabosti
14

. Ty daly vzniknout „nové 

skupině handicapovaných“, jak uvádí I. Pelikánová
15

. Moderní doba také vytvořila 

nové a sofistikovanější formy zneužívání (či využívání) slabosti některých osob. 

                                                                                                                                        

Rozpravy: O původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi. Praha. Nakladatelství Svoboda, 1989, ISBN 80-

205-0064-2 str. 83. 

13 BARBIER, H. La liberté de prendre des risques, Aix-Marseille. Presses Universitaires d'Aix-

Marseille, 2009, ISBN 978-2-7314-0783-9, str. 146.  

14 Jak E. L. Josserand již v roce 1934 pronesl ve své přednášce nazvané La protection des faibles par le 

droit na konferenci v Bejrůtu (překl. aut.): „…kategorie osob, které byly dříve považovány za slabé, již 

slabé nejsou. Tak například ženy, vždy považované za slabé, v dnešní době nabyly takřka plný právní 

status, na druhou stranu se ukazuje, že je potřeba právně chránit nové kategorie osob: dělníky, malé 

podnikatele, klienty velkých společností...“. In: Evolutions et Actualités. Conférences de droit civil. 

Recueil Sirey. Paris, 1936, str. 159. Citováno podle CHAZAL, J.-P. La protection de la partie faible 
chez Josserand: ou la tentative de maintenir le compromis republicain  [online]. 2014 [cit. 19. 4. 2017]. 

Dostupné z: https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-de-

droit/files/chazal_protection_josserand.pdf. 

15 PELIKÁNOVÁ, I. Současné trendy v obligačním právu a jejich česká reflexe. In: BEJČEK, J., 

ŠILHÁN, J. VALDHANS, J. (eds.). Dny práva 2014, Část II. Bermudský trojúhelník obchodního práva 

https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-de-droit/files/chazal_protection_josserand.pdf
https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-de-droit/files/chazal_protection_josserand.pdf
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Tržní hospodářství vyžaduje ke svému prospěchu spotřebu. V zásadě každý 

člen současné společnosti spotřebovává a (často i několikrát) denně vstupuje do 

různých právních vztahů. Množství „základních potřeb“ moderního člověka 

dramaticky vzrostlo: komunikace prostřednictvím mobilního telefonu, přístup k 

internetu, potřeba využívat elektrickou energii, dopravní obsluhu, bankovní služby, 

sportoviště a tak dále. Téměř všudypřítomné reklamy mají za úkol objem 

nepostradatelných statků ještě dále rozšiřovat. Konkurenční prostředí působí na 

profesionály, aby vytvářeli stále nové a nové stimuly pro spotřebitele, aby zvýšili 

objem svého prodeje a dosáhli co největšího zisku. I to má za následek stále větší 

specializaci nabízeného zboží a služeb
16

. Kontraktace se stala zcela běžnou záležitostí, 

nikoliv svátkem. 

Paralelně s množstvím oblastí, ve kterých se kontrahuje, roste i právní regulace. 

Stále více a více podrobná a specializovaná úprava se pro laika stává méně a méně 

srozumitelnou. Vzhledem k četnosti právních jednání, která současný spotřebitel činí, a 

rychlosti, se kterou musí být uskutečněna, je prakticky nemožné studovat, ba ani 

sledovat, k jakým že všem smluvních podmínkám se právě zavázal. Bez dostatečných 

znalostí a porozumění slabší strana ani není schopna rozpoznat, co je v jejím vlastním 

zájmu. Nadto s rozmachem adhezních smluv prakticky odpadá možnost o obsahu 

budoucího závazku vyjednávat. I kdyby sám spotřebitel předmětu dokonale rozuměl a 

bylo by teoreticky možné domoci se změny některého ze standardních ujednání, úsilí, 

                                                                                                                                        

III. Brno. Masarykova univerzita, 2015, str. 102. Dostupné také na: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/obchodni_pravo.pdf.  

16 Za výsledek konkurenčního boje lze považovat i výrazně jednostranně nastavené standardní smlouvy, 

které se nezřídka kdy objevují ve stejně nespravedlivé formě u různých soutěžitelů. K tomu srov. např. 

SLAWSON, W.-D. Standard form contracts and democratic control of lawmaking power. 84 Harv. L. 

Rev. 529 1970-1971, str. 531. Dostupné též z databáze Hein Online. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/obchodni_pravo.pdf
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které by k tomu musel vynaložit, by bylo příliš velké
17

. Je tedy i věcí jakési „racionální 

apatie“, že se slabší strana orientuje pouze na určitý statek, který chce k naplnění svých 

potřeb získat, a v momentu kontraktace rezignuje na posouzení závazku v jeho 

komplexnosti
18

. Tak například nehodnotí podmínky, za kterých je možné závazek 

ukončit, vysokou smluvní pokutu, rozhodčí doložku k pochybnému tělesu apod.
19

 

Jednostranná redakce smluv pak snadno svádí profesionály k formulaci klauzulí pro ně 

nepoměrně výhodných, pro přistupujícího však nepoměrně nevýhodných. Přistupující 

straně je tak fakticky vnucena vůle smluvního partnera a její projev vůle se stává pouze 

formálním. Konečně, stěží lze spatřovat prostor pro uplatnění autonomie vůle tam, kde 

slabší strana nemá reálnou možnost volby; na trzích, kde je narušeno fungování 

konkurenčních mechanismů, jsou často všemi profesionály nabízeny stejné podmínky.  

Oproti obrovské a zpravidla neorganizované mase spotřebitelů
20

 zde stojí 

kategorie profesionálů. Zejména v případě velkých nadnárodních korporací je poměr 

sil kontrahentů patrný, vystupuje-li proti spotřebiteli organizovaný útvar, odborník 

v předmětu svého podnikání, vybavený celým právním oddělením. Pochopitelně díky 

                                                

17 Srov. RAKOFF, T. D., Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction, 96 Harv. L. Rev. 1173, 

1983, str. 1225. Dostupné též z databáze Hein Online. 

18 K tomu SLAWSON, W.-D., Standard form contracts and democratic control of lawmaking power. 

op. cit., str. 546. 

19 T. D. Rakoff takového ujednání nazývá tzv. neviditelnými ujednáními (překl. aut., angl. invisible 

terms). Vysvětluje, že spotřebitel je právě zaměřen na konkrétní předmět vztahu a na užitek, který 

z něho bude mít. Ostatní navržená práva a povinnosti, jež se vztahují zejména k případům porušení 

závazku ze smlouvy či k jeho ukončení, v době kontraktace pro spotřebitele význam zpravidla nemají, 

protože v době uzavírání smlouvy jsou jejích případná rizika nebo přínosy příliš nízké, než aby stály za 

zhodnocení. op. cit. RAKOFF, T. D., Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction, str. 1250-

1251. 

20 Byť se domnívám, že zejména s ohledem na dostupnost internetu a možnost okamžitého sdílení a 
šíření informací jeho prostřednictvím dostává tato tradičně „slabší strana“ do rukou mocnou zbraň. 

Různé internetové platformy na sdílení zkušeností spotřebitelů s produkty prakticky vyvracejí kdysi 

platnou výhodu profesionálů spočívající právě v nevázanosti na specifické zákazníky, které by je 

motivovalo k poctivému jednání (jak uvádí I. Pelikánová, in: BEJČEK, J., ŠILHÁN, J. VALDHANS, J., 

Současné trendy v obligačním právu a jejich česká reflexe. op. cit., str. 97). 
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tomuto postavení disponují lepšími prostředky, jak své zájmy chránit a důsledně 

prosazovat svou vůli.  

Jak se v průběhu let ukázalo, koncept smluvní autonomie byl založen na 

poměrně idealistických představách o kvalitách člověka. Ten totiž „není ze své 

přirozenosti dobrý, a, je-li ponechána svoboda jeho egoistickým zájmům, neváhá je 

uspokojit a těžit ze své faktické převahy“
21

. Smluvní svoboda se stala užitečným 

nástrojem pro zneužití slabší strany. Lze si tedy klást otázku, zda je v souladu s ideami 

smluvní autonomie a rovnosti stran, aby byla formálně projevená vůle právně 

relevantní. Je možné vůbec hovořit o vůli, když subjekt ji projevující nemá dostatečné 

povědomí o důsledcích spojených s jeho právním jednáním, anebo když k uspokojení 

svých potřeb nemá jiné alternativy? 

1.3 Ochrana slabší strany 

Negativní zkušenosti s faktickým uplatňováním zásady autonomie vůle vedly 

k vytváření zvláštních mechanismů určených k ochraně slabší strany. Zájem o tuto 

problematiku nepochybně souvisel s pronikáním sociálního smýšlení do politiky a 

formováním tzv. sociálního státu. Pro ochranářské zákonodárství je typické omezení 

smluvní svobody; zejména stanovením kogentních či jednostranně kogentních norem, 

jímž má být silnější straně zamezeno vnucovat svou vůli slabšímu kontrahentovi, 

anebo zapověděním samostatného právního jednání vůbec. Tradičně jsou tedy zásady 

rovnosti a smluvní autonomie (na straně jedné) a zásada ochrany slabší strany (na 

straně druhé) chápány jako protikladné a navzájem se vylučující. Ochrana slabší strany 

bývá pojímána jako výjimka z pravidla, která se formovala jako výraz určité sociální 

politiky státu. To vedlo (a stále ještě vede) některé autory ke zpochybňování, až 

                                                

21 CHABAS, F., Lecons de droit civil, op. cit., str. 28. 
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popírání soukromoprávních zásad rovnosti a smluvní autonomie
22

. Podle mého názoru 

není takový závěr namístě. Ochranu slabší strany lze zdůvodnit i jinak, než politickými 

cíli. Ochrana slabší strany není zásadou novou a protikladnou, neboť přímo vyplývá ze 

zásad rovnosti a smluvní autonomie. 

Za východisko považuji, v dnešní době již některými zahraničními autory nebo 

soudními instancemi zastávané materiální chápání těchto principů
23

. V případě zásady 

rovnosti to znamená, že nestačí, aby měly dané subjekty stejné formální podmínky. Je 

potřeba brát v úvahu také možnosti jejich reálného uplatnění, a pokud to selhává, je 

zapotřebí „vyrovnat existující faktické a sociální nevýhody, které činí lidi značně 

nerovnými“
24

. Stejným způsobem můžeme nahlížet na fungování zásady smluvní 

autonomie, tedy materiálně zkoumat, zda zde je skutečně projevována svobodná vůle 

osoby, a pakliže není, zakročit na její obranu. Pokud nahlížíme na tyto zásady 

materiálně, chápeme je vlastně jako určitý ideální stav. Toho se snažíme docílit právě 

prostřednictvím zvláštní regulace, která má posílit postavení slabší strany.  

Tento přístup nalezl své uplatnění v judikatuře německého Spolkového 

ústavního soudu. V rozhodnutí ze dne 7. února 1990, č. 1 BvR 26/84, soud vyslovil 

názor, že „pro oblast soukromého práva je kruciální smluvní autonomie, sebeurčení 

[...] privátní autonomie je založena na principu sebeurčení a vyžaduje, aby podmínky 

                                                

22 Srov. např. HESSELINK, M. W., The Principles of European Contract Law: Some Choices Made by 

the Lando Commission [online]. 2001 [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1098869. 

23 Jedná se zejména o německé autory. Srov. zejm. GRUNDMANN, S., European Contract Law(s) of 

What Colour? [online]. 2005 [cit. 15. 3. 2017] Dostupné z: http://edoc.hu-

berlin.de/oa/articles/reZy5tUdeXiKw/PDF/297ZHOg0YdAY.pdf. Z českých autorů viz I. Pelikánová: 

„Tato myšlenka nezbytnosti intervence vyrůstá nikoli ze záměru omezit rozsah smluvní volnosti, jak se 

často mylně interpretuje, ale ze snahy zabránit zneužití smluvní volnosti a zejména zneužívajícím 

praktikám, jež není možno považovat za výraz smluvní volnosti, protože jsou ve své podstatě jenom 

zneužitím práva.“ PELIKÁNOVÁ, I. Současné trendy v obligačním právu a jejich česká reflexe. In: 

BEJČEK, J., ŠILHÁN, J. VALDHANS, J. (eds.). op. cit., str. 100. 

24 CIACCHI, A. C., Party autonomy as a fundamental right in the European Union, op. cit., str. 1.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1098869
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svobodného sebeurčení byly skutečně naplněny… [s]oukromé právo proto musí 

postihovat závazky, které vznikly díky faktickému podrobení slabší strany“. Spolkový 

ústavní soud založil své rozhodnutí na čl. 2 odst. 1 Základního zákona SRN 

(Grundgesetz), který zakotvuje právo na osobní svobodu
25

. Předmětem sporu bylo 

ustanovení smlouvy o obchodním zastoupení, které zakazovalo obchodnímu zástupci 

podnikat po ukončení závazku. Jádrem rozhodnutí byla myšlenka, že v případě, kdy je 

vyjednávací síla smluvních stran ve značné nerovnováze, je třeba zakročit a poměry 

spravedlivě narovnat. Materiální výklad obecných ustanovení smluvního práva soud 

zdůvodňuje právě odkazem na jejich ústavněprávní dimenzi
26

. Domnívám se, že tyto 

závěry by se mohly prosadit i v našem právním prostředí. Na ústavní úrovni máme 

úpravu velmi podobnou. Nadto český občanský zákoník k takové interpretaci i 

výslovně vybízí (srov. § 2 odst. 1 i § 3 OZ). 

Ve prospěch tohoto závěru lze uvést také některá z rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie v oblasti spotřebitelského práva. Ve spotřebitelských smlouvách je 

typickou sankcí pro zakázaná ujednání absolutní neplatnost, neboli přezkum 

smluvního ujednání ex officio, bez nutnosti uplatnění námitek slabší stranou
27

. Tento 

princip lze označit za další záruku ochrany slabší strany. V nedávné době byl však 

Soudní dvůr postaven před otázku, zda lze tuto ochranu poskytovat i proti vůli 

spotřebitele. V rozhodnutí ze dne 4. června 2009 ve věci Pannon v. Erzsébet Sustikné 

                                                

25 Konkrétně se zde stanoví (překl. aut.): „Každý má právo na život a fyzickou integritu. Osobní svoboda 
je nedotknutelná. Tato práva mohou být omezena pouze na základě zákona.“. 

26 O pár let později, v již zmiňovaném rozhodnutí ve věci „ručení“ ze dne 19. října 1993, č. 1 BvR 567, 

dokonce Spolkový ústavní soud vymezil materiální smluvní svobodu jako ústavní právo. V tomto 

rozhodnutí materiální pojetí smluvní autonomie soud zdůvodnil čl. 2 odst. 1 GG (osobní svoboda) a čl. 

20 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 GG (principy sociálního státu). 

27 Srov. např. rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 27. června 2000 ve věci Océano Grupo 

Editorial SA v. Rocio Murciano Quintero a Salvat Editores SA proti José M. Sanchez Pradesovi, José 

Luis Copano Badillovi, Mohammed Berroanemu a Emilio Vinas Feliúovi, (spojené věci) C-240/98 až 

244/98. 
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Györfi (C-243/08) dospěl soud k závěru, že spotřebiteli nelze vnucovat ochranu proti 

jeho vůli
28

. V našem právním řádu je tento závěr výslovně promítnut v ustanovení § 

1815 OZ, které stanoví, že „k nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej 

spotřebitel dovolá“. Ze závěrů zmíněného rozsudku se tedy podává, že smluvní 

autonomii má být nakonec dána přednost. Je však vyžadováno jakési vyšší potvrzení o 

vůli slabší strany, které představuje jeho trvání na původním závazku, přestože byl 

soudem upozorněn na jeho zneužívající povahu. V této souvislosti L. Tichý přiléhavě 

hovoří o jakési relativní neplatnosti „naruby“
29

.  

Tento závěr lze podpořit i poukazem na tradiční případy slabosti jako je omyl, 

nátlak a lichva. Tyto instituty jsou také svou podstatou nástrojem ochrany vůle 

určitého subjektu. Nespokojíme se zde s jejím formálním projevem, ale pátráme po její 

skutečné a nezávadné podstatě. Za zmínku v této souvislosti stojí, že právě rozšiřující 

výklad těchto vad vůle, posloužil soudům k ochraně slabší strany v době, kdy ještě 

nebyla formulována speciální zákonná pravidla. Z francouzské judikatury stojí za 

zmínku rozhodovací praxe v případě vady konsenzu z důvodu násilí (franc. le vice de 

violence). K této skutkové podstatě vyšší soudy přiřadily také případy, kdy je zneužita 

hospodářská závislost slabší strany (franc. la dépendance économique). Kasační soud 

                                                

28 V souzeném případě se jednalo o výklad směrnice o zneužívajících klauzulích ve spotřebitelských 

smlouvách. Paní Györfi uzavřela se společností Pannon smlouvu o telekomunikačních službách. 

Součástí všeobecných smluvních podmínek byla také prorogační doložka ve prospěch soudu v místě 

sídla společnosti Pannon, přičemž se jednalo o klauzuli, která nebyla individuálně projednána. K tomuto 

soudu byla následně podána žaloba pro neplnění smluvních povinností ze strany paní Györfi. Soud, 

který projednával odpor proti podanému platebnímu rozkazu, se s předběžnou otázkou obrátil na Soudní 

dvůr Evropské unie. Ten vyslovil názor, že pokud jde o naplňování povinnosti přezkumu zneužívajících 

klauzulí ex officio, není soud povinen k určité klauzuli nepřihlížet, pakliže byl spotřebitel soudem na její 

zneužívající charakter upozorněn, spotřebitel nemá v úmyslu napadnout její zneužívající charakter a 

dovolávat se její nezávaznosti. 

29
 L. Tichý in TICHÝ, L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady. 

In: Bulletin advokacie, č. 7-8, 2014, str. 23-32. Dostupné také z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/kupni-smlouva-a-spotrebitelska-kupni-smlouva-vcetne-odpovednosti-za-vady.  

http://www.bulletin-advokacie.cz/kupni-smlouva-a-spotrebitelska-kupni-smlouva-vcetne-odpovednosti-za-vady
http://www.bulletin-advokacie.cz/kupni-smlouva-a-spotrebitelska-kupni-smlouva-vcetne-odpovednosti-za-vady
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v rozhodnutí ze dne 30. května 2000
30

 z tohoto důvodu vyslovil neplatnost dohody 

uzavřené mezi drobným podnikatelem (mechanikem) a jeho pojišťovnou. Své silnější 

postavení pojišťovna zneužila při uzavření dohody, podle níž měla být škoda 

způsobená požárem podnikatelovy dílny nahrazena v nepřiměřeně dlouhé době. 

Odůvodnění tohoto závěru je nicméně poměrně strohé. G. Loiseau k tomuto přístupu 

dodává, že „ekonomické násilí vytváří nátlak na konsenzus, má stejnou účinnost jako 

pohrůžka násilím (pozn. aut. – la menace), protože ten, proti komu je namířeno, nemá 

možnost odmítnout předložené podmínky, přinejmenším nemá jiné skutečné 

alternativy“
31

. 

Je třeba dodat, že z hlediska ochrany slabší strany je v soukromém právu 

důležité působení také jiných zásad. Zejména se jedná o zásadu dobré víry a zákaz 

zneužití práva, které spolu do značné míry úzce souvisí. Povinnost jednat v právním 

styku s dobrou vírou (v objektivním smyslu), jež je v našem právu označována jako 

poctivost
32

, představuje apel na smluvní strany, aby jednaly tak, jak od nich může 

druhá, v dobré víře (v subjektivním smyslu) jednající, strana rozumně očekávat. 

Především by měly jednat čestně a neuchylovat se k podvodnému a zneužívajícímu 

jednání; v přiměřené míře by i měly brát ohled na zájmy druhé strany. Tím je vyjádřen 

i požadavek, aby smluvní strana nezneužívala slabosti strany druhé, která například 

z důvodu vlastní neznalosti nebo nezkušenosti nemůže jinak, než se spolehnout právě 

                                                

30 Rozhodnutí Cass. 1re ch. civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242. 

31 GHESTIN. J., LOISEAU, G., SERINET, Y.-M. La formation du contrat: la contrat, le consentement. 

4e édition. Tome 1. LGDJ, 2013, ISBN 978-2-275-03955-8, str. 1237. 

32 Viz § 6 OZ a příslušnou pasáž důvodové zprávy. 
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na čestné a poctivé jednání své protistrany. Zákaz zneužití práva tak v tomto ohledu 

říká totéž, jen nahlíženo z druhé strany
33

. 

1.4 Shrnutí první části 

Zásada ochrany slabší strany není žádným novem, které by právo poznalo až 

s posledními staletími. Ochrana slabších byla jednou ze základních funkcí práva vždy. 

Změny společenské a hospodářské však vytvořily – a stále vytvářejí – další zdroje 

slabosti, díky nimž se prohlubuje faktická nerovnost mezi subjekty práva. Smluvní 

autonomie bývá zneužita silnější stranou, která diktuje slabší straně své podmínky a 

vnucuje jí tím svou vůli. Prostor pro uplatnění vůle slabší strany, a tedy pro ochranu 

jejích zájmů, je umenšován. Takový výsledek však naráží na koncepci moderního 

soukromého práva, které má napomáhat realizaci práva jednotlivců na sebeurčení. Aby 

se smluvní autonomie nestala jen pouhou prázdnou frází, je potřeba zakročit na její 

obranu. Materiální pojímání zásady smluvní autonomie a zásady rovnosti apeluje na 

zkoumání jejich skutečného prosazení. To je ochrana slabší strany. Nejedná se tedy o 

výjimku z pravidla či protikladný princip, nýbrž o snahu, aby jejich působení bylo 

v souladu s jejich vlastními cíli a bylo spravedlivé. 

  

                                                

33
 R. Pelikán tyto zásady (a další) označuje jako vnější limity smluvní svobody, neboť korigují její 

uplatnění z vnějšku. PELIKÁN, R. Meze smluvní volnosti a dopady absence obezřetnosti bank při 

poskytování úvěru, op. cit., str. 176. 
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2 Jaké jsou příčiny slabosti? 

Co je příčinou slabosti určitého subjektu? Vzhledem k rozmanitosti osob a 

skutečnosti vůbec může mít svůj původ v celé škále různých podnětů. V platném právu 

nalezneme řadu institutů či jiných souborů norem, které na některou slabost reagují. 

Doktrínou není jejich množina většinou omezena, vypočítává je demonstrativně a 

někdy uniká její pravá podstata. Ačkoliv se na první pohled jednotlivé případy mohou 

jevit jedinečné a spolu nesouvisející, mnohé z nich mají společný základ. Na tomto 

základě mohou být příčiny slabosti zobecněny a rozřazeny do několika skupin. Dělení, 

které budu v této práci sledovat, vychází z doktrínou obecně uznávaného
34

, nicméně jej 

obohatím o některé své vlastní postřehy. Předtím ale krátce o tom, co je příčinám 

slabosti společným důsledkem. 

2.1 Nejprve o vyjednávací síle a závislost smluvních stran 

Faktická nerovnost mezi subjekty se ve smluvním právu projevuje jako 

nerovnost v možnosti prosadit ve smluvním vztahu svoji vůli. Může se jednat již o 

samotnou formulaci obsahu závazku (vymezení vzájemných práv a povinností), jeho 

následné změny, nebo i skutečný postup podle něj. Tato situace bývá doktrínou 

označována jako nerovnost ve vyjednávací síle (angl. inequality in bargaining power, 

něm. ungleiche Verhandlungsstärke)
35

. Jde o poměrně neurčitý a dosti široký pojem, 

který je třeba blíže vymezit. Vyjednávací sílu je podle mého názoru možné chápat 

                                                

34 Z francouzsky psané odborné literatury vycházím zejména z publikace prof. J. Ghestina a prof. M. 

Fontaina (sous dir. de) GHESTIN. J., FONTAINE, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible 

dans les rapports contractuels. Comparaison franco-belge. Paris. LGLJ. Bibl. dr. privé. Tombe 261, 

1996, ISBN 2-275-00199.9. 

35 Viz např. THAL, S.-N. The Inequality of Bargaining Power Doctrine: The Problem of Defining 

Contractual Unfairness, 8 Oxford J. Legal Stud. 17, 17-19, 1988. Dostupné též v databázi Hein Online. 

Také např. výše zmiňované rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu č. 1 BvR 567/89 a 

BEJČEK, J. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera, op. cit. Dále viz kapitolu 3.1.1. 
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jednak jako schopnost nějaké osoby vyhodnotit určitou transakci z hlediska jejích 

zájmů (identifikovat z ní plynoucí výhody a nevýhody), a jednak jako schopnost 

vyplývající z ekonomického postavení daného subjektu reálně prosadit kýžené smluvní 

podmínky. Přitom platí, že slabší postavení způsobí narušení i jednoho z těchto 

aspektů. 

Nerovnost vyjednávací síly v praxi znamená jistou závislost slabší strany na 

straně silnější. Ať již tkví slabost v čemkoliv, významně záleží na vůli silnější strany, 

nakolik bude poskytnut prostor zájmům slabší strany, zda silnější využije (potažmo 

zneužije) svého nadřízeného postavení na úkor slabšího. Reálně hrozí, že zájmy slabší 

strany nebudou dostatečně zohledněny, protože je z určitých důvodů nemůže sama 

hájit. Tato role se do jisté míry přenáší na silnější stranu. Ta je povinna v souladu se 

zásadou dobré víry a poctivosti v právních vztazích brát určitý ohled na postavení 

slabšího partnera. Působení těchto dvou zásad je v případě faktické nerovnosti 

smluvních stran vychýleno ve prospěch strany slabší. Skutečně je však zohlednění 

zájmů slabší strany závislé na tom, nakolik silnější strana dostojí své povinnosti jednat 

poctivě a s ohledem na dobrou víru slabší strany. 

Nerovnost ve vyjednávací síle čili výše popsaná závislost může být způsobena 

rozličnými faktory. Právní teorie je rozděluje podle různých kritérií. Za nejzřetelnější a 

nejpřiléhavější považuji dělení na ty, které jsou (a) vlastností přímo konkrétní osoby, a 

ty, které jsou dány určitými (b) okolnostmi, ve kterých se tato osoba nachází, tedy bez 

ohledu na její osobní vlastnosti. Tyto kategorie budu nazývat nedostatky vnitřními (a), 

o kterých pojednám nejdříve (2.1), a nedostatky vnějšími (b), kterým bude věnována 

druhá kapitola této části (2.2). Není však vyloučeno, aby v praxi byly přítomny 

současně oba typy slabosti. Tak například ve spotřebitelském právu je brán ohled jak 

na neprofesionalitu spotřebitele (vnitřní), tak na možné nerovnosti na trhu (vnější). 
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2.2 Vnitřní nedostatky 

Slabost určitého subjektu může mít svůj původ v jeho osobních vlastnostech a 

schopnostech neboli ve vnitřní sféře. Vzhledem k původu slabosti přímo u určité osoby 

bývá také nazývána slabostí osobní či vlastní (franc. la faiblesse personelle, 

inhérente)
36

. Osobní slabost je přitom definována jako opozitum k slabosti relativní 

(franc. la faiblesse relative)
37

, která je založena na vztahu k určité další, v silnějším 

postavení se nacházející osobě. Ve své podstatě – a z pojmu „slabší strana“ to vyplývá 

– musí být slabší strana vždy pojmem relativním. Slabší strana bez určité korelace je 

nemyslitelná
38

. Ve skutečnosti je tedy relativní také slabost osobní. Rozdíl lze nalézt 

v tom, že hodnocen není vztah ke konkrétní osobě, nýbrž k jakési normativní osobě 

běžných či průměrných vlastností. Pokud někdo takových vlastností nenabývá 

v předpokládané kvalitě, bude zpravidla slabší stranou ve vztahu ke všem konkrétním 

osobám; jeho slabost se tedy jeví absolutní. 

Vnitřní slabost je tedy hodnocena ve vztahu k jakési „osobě průměrných 

vlastností“, s níž právo počítá jako se svým standardizovaným adresátem a oproti níž 

slabší strana vykazuje určité nedostatky. Ty se v kontextu smluvního práva negativně 

odrazí ve schopnosti takové osoby vyhodnotit určitou transakci z hlediska jejích zájmů 

a identifikovat z ní plynoucí výhody a nevýhody – osoba má menší vyjednávací sílu. 

Slabší strana tedy v konkrétním případě není vůbec schopna formulovat svou vůli, 

anebo ji sice vyjádří, avšak stiženou určitou vadou, neboť přitom vycházela z 

nedostatečných anebo mylných předpokladů o tomto svém jednání či prospěšnosti 

                                                

36 Např. M. Fontaine in GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible 

dans les rapports contractuels. Rapport de synthése. op. cit., str. 616. Také BOURRIER, CH. La 

faiblesse d’une partie au contrat. Louvain-la-Neuve. Bruylant, 2003, ISBN 2-87209-706-6. 

37 Tamtéž. 

38 Také Ch. Bourrier in BOURRIER, CH. La faiblesse d’une partie au contrat.  op. cit., str. 29. 
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z hlediska svých zájmů. Toho může být zneužito k její újmě. Existují i různé více či 

méně pochybné obchodní praktiky jako je například podomní prodej, distanční prodej 

či organizování prodejních zájezdů, jejichž účinkem (a bohužel mnohdy i záměrem) je 

navození slabšího postavení, i jinak uvědoměle jednající osoby. 

2.2.1 Nedostatky rozumové a volní 

Pod pojmem slabší strana si zajisté většina z nás představí osoby nezletilé (děti) 

a osoby omezené na svéprávnosti. To jsou tradiční skupiny osob, které nepochybně 

můžeme označit za slabší stranu
39

. V daných případech se předpokládá, že dotčené 

osoby ani při dostatečném objemu informací nebudou schopny učinit uvážené 

rozhodnutí, protože s takovými daty nedokáží kvůli své nevyspělosti, nezkušenosti a 

intelektuální nezralosti odpovídajícím způsobem pracovat. V českém právu se hovoří o 

nedostatečné rozumové a volní vyspělosti (§ 31 OZ)
40

. Tím se rozumí „způsobilost 

rozpoznat charakter vlastního jednání a jeho adekvátnost ve vztahu k zamýšlenému 

následku a zároveň (kumulativně) způsobilost podle tohoto poznání své chování a jeho 

variantu určit, tj. ovládat je vůlí“
41

. Uznání slabšího postavení těchto osob a potřeba 

jejich ochrany není v teorii ani praxi sporná. Jak na případy nezletilých osob, tak na 

příklady zletilých osob, které jsou stiženy duševní nebo mentální poruchou, právo 

pamatovalo odnepaměti a jejich zájmy chránilo zvláštními způsoby. Zatímco dříve 

byly tyto osoby z aktivního právního života v podstatě vyloučeny a jejich vůle byla 

nahrazována jednáním jiných osob, v moderní době je i u nich akcentována privátní 

                                                

39 Srov. i důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, str. 152 [online, cit. 18. 4. 2017]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 

40 Francouzská doktrína hovoří o „lucidité“, jež spočívá v nedostatku inteligence nebo vůle („personne 

dépouruve d´intelligence ou de volonté“). BOURRIER, CH. La faiblesse d’une partie au contrat.  op. 

cit., str. 33. 

41 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné, Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha. Wolters Kluwer, 2013, ISBN 978-80-7552-187-3, str. 216. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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autonomie a je zde patrná snaha je co nejvíce přiblížit běžnému režimu
42

. Okruh 

právních jednání, která mohou samostatně (a tedy platně) činit, je zpravidla omezen 

požadavkem adekvátnosti k jejich schopnostem, případně podmínkou, že následky 

nepůjdou k jejich tíži.
43

 Snahou o vyrovnání této slabosti je i uplatňování tzv. 

podporovaného rozhodování, kdy osobě pomáhá s formulací úsudku jiná osoba 

(podpůrce). 

Poslední dobou se lze setkat také se snahou poskytovat vyšší míru ochrany 

osobám vysokého věku (seniorům)
44

. V tomto případě půjde mnohdy o kombinaci 

několika příčin slabosti (s nedostatkem znalostí, případně stavem potřebnosti – viz 

níže). Nedostatky rozumové i volní však budou zpravidla příčinou jejich zranitelného 

postavení. 

2.2.2 Nedostatek znalostí  

Od slabosti spočívající v nedostatcích rozumových a volních odlišuji slabost 

spočívající v nedostatečných znalostech (franc. infériorité ignorance či inégalité de 

connaissances), ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jsou zaměnitelné. Jedná 

se o rozdílné situace, mají však spolu mnoho společného a často se budou prolínat
45

. 

Jak jsem již uvedla, první případ považuji za odchylku oproti určitému standardu 

osoby průměrného rozumu. V druhém případě je více akcentována skutečnost, že 

                                                

42 To platí zejména u osob se zdravotním postižením – srov. např. čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech osob 

se zdravotním postižením, který zakotvuje jejich právo na „právní způsobilost“ ve všech oblastech 

právního života. 

43 Srov. např. § 31 a 465 odst. 2 OZ, § 107 BGB. 

44 Zatím mimo oblast soukromého práva lze zmínit poslední novelu zákona č. 43/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů, která osoby vysokého věku označuje za zvlášť zranitelné 

oběti, jimiž jsou také děti a osoby mentálně a duševně postižené (§ 2 odst. 4), tedy osoby typicky 

chráněné i v rámci práva soukromého. 

45 Dítě typicky nebude mít kvůli svému nízkému věku dostatek zkušeností, aby mohlo být v potřebné 

míře rozumově a volně vyspělé, i vybavené potřebnými znalostmi. 
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v některé záležitosti může mít jedna ze stran speciální znalosti, které se u osoby 

průměrného rozumu ani nepředpokládají. Neznalost lze v určité míře kompenzovat – 

poskytnutím potřebných informací (což myslím nemůže dost dobře fungovat ve vysoce 

specializovaných záležitostech). Nedostatek znalostí jako samostatná příčina slabosti 

bude hrát roli spíše u dospělých svéprávných osob. Má za následek vznik informační 

bariéry, která se nepříznivě projeví na vyjednávací síle slabší strany, opět co do 

schopnosti vyhodnotit transakci z hlediska jejích zájmů a identifikovat z ní plynoucí 

výhody a nevýhody. Má-li druhá strana potřebné znalosti, je slabší strana závislá na 

její vůli, nakolik bude informována, a stejně tak nakolik výsledek negociace zohlední 

její zájmy. 

Typicky se tento druh slabosti projevuje ve vztazích mezi profesionálem 

(podnikatelem) a laikem, neprofesionálem (spotřebitelem). Zde je rozdíl 

v informovanosti nejmarkantnější. Informační nerovnováha ale stejně tak může 

existovat mezi profesionály navzájem a jen mezi laiky navzájem. Nemusí se přitom 

jednat o dlouhodobou vlastnost subjektu. Některé obchodní praktiky vytvářejí riziko, 

že s ohledem na nenadálost dané situace, nebude oslovený schopen jednat s potřebnou 

obezřetností, jako by tomu bylo za běžných podmínek
46

. 

Odnepaměti známým případem slabosti spočívající v nedostatku znalostí je 

omyl (lat. error), který patří mezi tzv. momenty slabosti (zpravidla nebude 

dlouhodobou vlastností subjektu). Přesto, že omyl je i v současné době součástí 

právních řádů všech mně známých států, hospodářský pokrok si vyžaduje rozšíření 

ochrany této kategorie slabosti. V současné době se díky růstu hospodářství, vývoji 

                                                

46 Například již zmíněný distanční prodej, podomní prodej apod. Regulace těchto situací proto usiluje o 
optimální informování spotřebitele, tj. aby se mu dostalo potřebných údajů, v rozumné míře přiměřené 

prostředku komunikace. K tomu např. čl. 8 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU 

ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. 
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nových technologií a rostoucí specializaci relativní neznalost osob stále více 

prohlubuje. To relativizuje i označování určitých osob jako odborníků, profesionálů. 

Pakliže totiž vystoupí z rámce své odbornosti, stěží lze tvrdit, že si tuto kvalitu uchová. 

Slabost spočívající v nedostatečných znalostech se může projevovat ve vztahu 

k různým aspektům právního jednání, jak ostatně známe z příkladu omylu. Může se 

jednat o skutečné vlastnosti sekundárního předmětu závazku (obdobný lat. error facti), 

jako například vhodnost jeho použití, trvanlivost, skutečná hodnota, vady apod. 

Specializovaná a složitá povaha sekundárního předmětu závazku často odůvodňuje 

poskytnutí ochrany, aniž by bylo nutné splnění dalších podmínek. To je příklad právní 

úpravy pojištění, kde je ochrana poskytována bez ohledu na to, zda jde o smlouvu 

uzavřenou se spotřebitelem, či s profesionálem
47

. Neznalost se může vztahovat také 

k právním aspektům jednání, jako je povaha právního jednání a z něho vyplývající 

práva a povinnosti, význam určitých ujednání, jeho rizikovým aspektům apod., což 

bychom mohli srovnat s koncepcí omylu právního (lat. error iuris). 

Konečně, můžeme také rozlišovat, zdali je neznalost v daném případě 

způsobena nedbalostí smluvní strany (nedostatečná příprava), anebo zda na ní nebylo 

možno požadovat, aby potřebné znalosti měla. U omylu mluvíme o omluvitelném a 

neomluvitelném; ne vždy je tedy na újmu platnosti právního jednání. Typicky je třeba 

naplnění ještě dalších podmínek, jako je například zlý úmysl protistrany, závažnost 

omylu (tj. týká se podstatné okolnosti právního jednání) apod. 

2.2.3 Lehkomyslnost a problém racionální apatie 

Od případů výše uvedených je možno odlišovat situace, kdy je slabší postavení 

výsledkem nedbalého nebo rezignovaného přístupu slabší strany ke smluvnímu 

                                                

47 Srov. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci 

pojištění (přepracované znění), kde je rozlišováno mezi ochranou „zákazníků“ (obecně) a „spotřebitelů“. 
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závazku. Logicky vznikají pochybnosti, zda i takový stav můžeme chápat jako 

omluvitelný a zda by měl zakládat postavení slabší strany. 

Lehkomyslnost (franc. la légèreté, něm. Leichtsinn) bývá často uváděna jako 

samostatná příčina slabosti
48

. L. Koudelka uvádí, že lehkomyslnost byla chápána jako 

určitý nedbalý přístup ke smlouvě, kde strana „vstupovala do závazku bez dostatečné 

znalosti věci, aniž by se předem seznámila s jejím skutečným stavem. Bez důvodu 

hodného zřetele předpokládala, že protistrana nebude jednat proti jejím zájmům, 

nedošlo k dostatečnému zvážení uzavíraného závazku z její strany. Do jisté míry se 

podobala ,nezkušenosti‘, ovšem spočívala spíš v přístupu určité osoby k uzavírání 

smluvního vztahu než v jejích znalostech, jejím věku a jejím osobním poměru 

k lichváři.“
49

 S ohledem na charakter této vady by bylo možno lehkomyslnost 

připodobnit nedostatečné rozumové a volní vyspělosti, což hovoří spíše pro poskytnutí 

ochrany. Tento závěr lze podpořit i příklady z platného práva. Lehkomyslnost je 

tradičně upravena v souvislosti s lichvou (srov. § 1796 OZ, § 879 ABGB, § 138 BGB, 

čl. 21 CO). Aby byla poskytnuta ochrana osobě, která jednala lehkomyslně, je 

zapotřebí splnění ještě dalších podmínek – vědomost druhé strany o tomto stavu, jeho 

zneužití a její nepřiměřené obohacení. 

Fenomén tzv. adhezních smluv a formulářových smluv, četnost a složitost 

právních jednání působí negativně na ochotu přistupující strany angažovat se 

v prosazování svých zájmů. Vyjednat si pro sebe lepší podmínky je v takových 

případech mnohdy možné jen při vynaložení nepoměrně velkého úsilí a nákladů, 

nezřídka kdy prakticky nemožné. To logicky vede k nezájmu a neochotě se do 

                                                

48 Např. M. Fontaine in GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible 

dans les rapports contractuels. Rapport de synthése. op. cit, str. 616. 

49 KOUDELKA, L. Lichva: trestný čin a společenský jev. Praha. Wolters Kluwer, 2014, 978-80-7478-

435-4, str. 157-158. 
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takových jednání pouštět; s ohledem na poměr výnosů a nákladů, však zcela 

pochopitelně. Tento jev se označuje jako racionální apatie
50

. Otázkou je, nakolik by 

mělo právo takové jednání aprobovat, ba i chránit osoby, které takovým způsobem 

jednající. Každý by si přece měl svá práva chránit sám a nespoléhat se na to, že to za 

něj učiní někdo jiný. Přesto se domnívám, že v určité míře je zvláštní ochrana i pro 

právě popsané případy ospravedlnitelná. Je třeba nezapomínat, že samotný vznik této 

situace je ku prospěchu profesionála, pro nějž takový způsob kontraktace představuje 

snížené náklady. Masová produkce a masová kontraktace nemohou dost dobře 

předpokládat individuální přístup ze strany zákazníka. Stejně jako v případě 

lehkomyslnosti by mělo být postihováno jen takové jednání, které je zneužitím 

popsaného přístupu ke smlouvě. V adhezní smlouvě se typicky projeví zneužívajícím 

ujednáním. 

2.3 Vnější nedostatky 

Vnější nedostatky se odlišují od nedostatků osobních tím, že nejsou závislé na 

osobních vlastnostech jedince, nýbrž tím, že jsou určeny okolnostmi, které jednání 

slabší strany ovlivňují zvnějšku. Tato slabost bývá v odborné literatuře označována 

jako relativní či strukturální (franc. la faiblesse relative, structurelle), právě proto, že 

zkoumá vztah ke druhé straně nebo její postavení na trhu. Díky těmto atributům 

nabývají subjekty různě silnou pozici (franc. la position de force du contractant)
51

. 

Vnější nedostatky se tedy neprojevují ve schopnosti ocenit určitou transakci přesněji 

než druhá strana a kontrahovat efektivněji, jak je tomu u vnitřních nedostatků. Naopak, 

toto je v jejich případě zcela irelevantní, a ani dokonalé porozumění předmětu smlouvy 

                                                

50 K tomu T. D. RAKOFF, Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction, op. cit., str. 1227. 

51 GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels. Rapport de synthése. op. cit., str. 649. 
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včetně kritického zhodnocení všech případných negativních důsledků nemohou 

vyrovnat jejich objektivně slabší postavení
52

. V těchto případech je slabší strana 

v důsledku vnějších okolností nucena svou vůli formulovat jen omezenými způsoby, a 

nezřídka kdy pouze jediným možným způsobem. Jak uvádí D. Barnhizer: „to, že každá 

strana má skutečné alternativy, lze považovat za podmínkou uplatnění smluvní 

svobody“
53

. Větší vyjednávací sílu (ve smyslu právně či fakticky prosadit kýžené 

smluvní podmínky) bude mít nepochybně strana, která výlučně disponuje se  statkem, 

jejž potřebuje jiná osoba. 

Vnější nedostatky také nejsou něco, co by právo v dřívějších dobách neznalo. 

Za takové případy je možno označit psychické a fyzické násilí (lat. vis compulsiva a vis 

absoluta), které reprezentují extrémní projev nátlaku na svobodnou vůli smluvní 

strany. Takové jednání dotčenou osobu nemůže zavazovat. I zde se však postupem 

času vyvinuly sofistikovanější způsoby
54

. Také tíseň, tedy stav, který se vyznačuje 

„naléhavou potřebou, jejíž uspokojení není do značné míry v možnostech osoby, která 

se ve stavu tísně ocitla“
55

, je takovým případem. Tíseň přitom může být způsobena 

různými příčinami, na jednání dotčené osoby nezávislými (jako například vis maior), 

ale i vyvolanými jejím vlastním počínáním. Nepochybně může být způsobena i 

ekonomickými důvody. Ochrana je závislá na prvcích zneužití a získání 

nepřiměřeného prospěchu druhou stranou (případ lichvy). 

                                                

52 Tamtéž, str. 616. Fakt, že tyto vnější nedostatky jsou nezávislé na osobě, která má jednat, je stěžejní 

při hledání odpovědi na otázku, zda může být slabší stranou také profesionál. S ohledem na výše 
uvedené je třeba uzavřít, že slabší stranou v důsledku vnějších nedostatků, může být jakýkoliv subjekt. 

53 BARNHIZER, D., Inequality of Bargaining Power. op. cit., str. 70. 

54 Srov. také poznámku pod čarou č. 46. 

55 Vymezení tísně P. Šámalem a J. Fialou. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. 

Praha. C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1.  
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M. Fontaine rozlišuje dvě varianty „relativní slabosti“
56

. První spočívá v 

(a) ekonomické síle (franc. la puissance économique) jednoho ze smluvních partnerů, 

jemuž jeho silné postavení na trhu umožňuje v zásadě jednostranně určovat podmínky, 

za kterých bude s ostatními subjekty kontrahovat. Podle druhé je slabost jedné ze stran 

dána jejím vlastním (b) stavem potřebnosti (franc. l‘état de besion), který ji činí 

zranitelnou. Otázkou je, zda se opravdu jedná o dvě odlišné situace, nebo o totožnou 

situaci nahlíženou z různých konců (dvě opozita, která se nemusí v každém případě 

setkat). Tedy, zda existuje případ, kdy jedna strana bude ve stavu potřebnosti a zároveň 

druhá strana, silnější, nebude ekonomicky silná. Domnívám se, že odpověď je závislá 

na pojímání ekonomické síly. Pokud ji budeme hodnotit relativně, v rámci vztahu dvou 

osob, bude se jednat o dvě opozita, protože čím větší bude síla stran jedné, tím menší 

bude síla strany druhé. Nicméně mám za to, že pro rozlišení příčin slabosti by měla být 

ekonomická síla více objektivizována, a to s ohledem na postavení subjektu na trhu 

(míra nezávislosti na jiných aktérech). To, že se určitá osoba dostane do stavu 

potřebnosti, sice zvyšuje relativní sílu protistrany, nicméně ta není primárním 

důvodem slabosti. Stav potřebnosti přitom nemusí být dán jen příčinami 

hospodářskými, ale také sociálními
57

. Proto o nich pojednám zvlášť. 

2.3.1 Ekonomická síla 

Pro vyjednávací sílu subjektu je kromě jeho osobních vlastností důležité také 

jeho postavení na trhu, které udává jeho ekonomickou sílu
58

. To je závislé zejména na 

                                                

56 GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels. Rapport de synthése. op. cit., str. 616-617. 

57 Jak potvrzují mnohá rozhodnutí, kdy osoba uzavře lichevní smlouvu k zajištění dluhu svého 

příbuzného. Např. zmiňované rozhodnutí Spolkového ústavního soudu č. 1 BvR 567/89. 

58 V kontextu českého občanského zákoníku bychom mohli hovořit o „hospodářském postavení“, s nímž 

pracuje § 433 OZ. 
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rozložení trhu – z hlediska počtu soutěžitelů (velikost jejich tržních podílů), 

dostupnosti srovnatelných produktů, technického náskoku, možností odbytu atd.
59

. V 

ideálně fungujícím tržním prostředí by rozumně uvažující strana mohla odmítnout 

uzavření pro ni nevýhodné smlouvy a jít ke konkurenci. Pokud jsou však tržní 

mechanismy narušeny, nebo vzhledem k monopolnímu postavení podniku ani působit 

nemohou, nemá zkrátka jinou možnost, než přistoupit na podmínky silnější strany. 

Nedostatek skutečných alternativ ji činí ekonomicky závislou na silnější straně, a tedy 

zranitelnou, neboť férovost jejich vztahu bude odvislá od vůle toho, kdo má 

ekonomickou převahu. 

Typickými vztahy, kdy je jedna ze stran ekonomicky silnější, než strana druhá, 

jsou vztahy mezi spotřebiteli a profesionály. Ekonomická převaha je zde prezentována 

již cíli, pro které strany do vzájemné interakce vstupují: na jedné straně podnikatelsky 

zaměřená korporace, jejímž hlavním cílem je dosažení co největšího zisku, na druhé 

straně spotřebitel uspokojující „pouze“ své osobní nebo rodinné potřeby
60

. Silnější 

ekonomické postavení zpravidla znamená i vybavenost potřebnými znalosti a 

informacemi, proto některými autory bývá ekonomická síla definována i skrze 

dispozici s určitými informacemi a znalostmi
61

. Přesto se domnívám, že z hlediska 

příčin slabosti je třeba mezi nimi rozlišovat, protože jejich spojení je možná časté, 

nicméně nikoliv nezbytné
62

. Kromě vztahů mezi spotřebiteli a profesionály lze 

                                                

59 Viz např. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 13. 2. 1979 ve věci Hoffmann-La Roche (C- 

85/76), odstavec 39 a 48, bod 5 preambule. Srov. také § 3 odst. 2 zákona č. 395/2009 Sb., o významné 

tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších 

předpisů. 

60 CHAZAL, J.-P. Vulnérabilité et droit de la consommation [online]. 2000 [cit. 10. 3. 2017], str. 5. 

Dostupné z: https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053489.  

61 Tamtéž. 

62 Například bude-li spotřebitel odborník, nic mu to nepomůže ve vztahu k velké korporaci, která mu 

prodává určité zboží. 

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053489
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nerovnost v ekonomickém postavení nalézt také ve vztazích mezi profesionály 

navzájem, především ve vztazích dodavatelsko-odběratelských, například ve vztazích 

mezi velkými obchodními řetězci a drobnými dodavateli, jak uvádí J. Bejček.
63

 

2.3.2 Stav potřebnosti 

Slabost může vycházet také z vlastního stavu potřebnosti (nouze či tísně) jedné 

ze smluvních stran. Pomineme-li zcela nestandardní případy, každá lidská bytost 

k důstojnému vedení svého života vyžaduje několik základních statků. Jedná se 

zejména o potřeby alimentační a bytové, ošacení, hygienické apod.; v moderní 

společnosti 21. století snad také přístup k internetu a mobilní telefon. K uspokojení 

těchto potřeb je zpravidla nezbytné vykonávat určitou výdělečnou činnost – ať již 

samostatně na vlastní odpovědnost, nebo v rámci pracovněprávního vztahu. Taková 

osoba, která „nemá jiné zdroje než svou práci, se ocitá ve výrazně oslabené pozici, 

neboť její příjmy, sociální ochrana, jakož i společenské postavení, závisí na vůli nějaké 

třetí osoby“
64

. Nezbytnost vytváří závislost, která opět znamená zranitelnost. Slabší 

postavení může být dále umocněno přítomností některého z vnitřních nedostatků nebo 

ekonomickou sílou druhé strany (například pronajímatele či zaměstnavatele). Může 

nastat z různých příčin, zaviněných slabší stranou, či nikoliv. 

Prvním případem, o kterém můžeme hovořit jako o novodobé ochraně slabší 

strany
65

, je právní ochrana zaměstnance, která se v důsledku hospodářských a 

společenských změn formovala převáženě ve druhé polovině 19. století. Závislost a 

                                                

63 BEJČEK, J. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera, op. cit., str. 6. 

64 B. Maingain in GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible dans les 

rapports contractuels. Employeurs et salariés en droit belge. op. cit., str. 140. 

65
 Novodobou ochranu odlišuji od ochrany, již jsem nazvala jako tradiční – tedy zejména ochrana 

nezletilých, dospělých osob neschopných úsudku, ale i tradiční vady vůle jednorázového charakteru jako 

je omyl, násilí apod. 
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zranitelnost slabší strany je zde dána právě jejím ekonomickým postavením, které je 

charakterizováno nutností obstarávat si prostředky na život prací. Ztráta výdělku 

znamená významné existenční potíže. Zdůrazňována bývá také povaha 

pracovněprávního závazku, pro niž je typická i právní podřízenost zaměstnance 

zaměstnavateli. Není bez zajímavosti, že v dnešní době se stále více setkáváme 

s případy, kdy je to naopak zaměstnavatel, kdo se nachází ve slabší pozici. Zvláště se 

jedná o osoby vysoce kvalifikované, specialisty v oboru. S ohledem na vývoj 

zaměstnanosti, je-li dlouhodobě na trhu práce neuspokojená poptávka po pracovní síle, 

by měl tento jev přejít do „nižších kruhů“. To je logický důsledek snížení nabídky, 

kterým se osoby určité kvalifikace stávají na pracovním trhu „nedostatkovým zbožím“, 

čímž se zvyšuje jejich ekonomická síla na trhu, potažmo jejich vyjednávací síla. Pak se 

může situace i zcela obrátit; odchod klíčové zaměstnance může pro zaměstnavatele 

představovat mnoho nesnází. 

To, co bylo řečeno o vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, platí i 

v některých vztazích mezi profesionály (podnikateli) navzájem, kde se vyskytují 

obdobné prvky
66

. Právní úprava stanoví minimální práva obchodního zástupce, který 

ač je samostatným podnikatelem, se svým postavením výrazně blíží postavení 

zaměstnance. I v případě jiných distribučních závazků lze shledat takový důvod 

ochrany. 

Je zřejmé, že ochrana z důvodu stavu potřebnosti se nemůže uplatit ve všech 

případech, kdy nějaká osoba zatouží po určitém statku. To by bylo v rozporu s principy 

tržního hospodářství. Řešení je poměrně jednoduché u luxusního zboží, které si 

pořizujeme z rozmaru, protože exkluzivita je zde součástí výhod, pro které právě daný 

                                                

66 B. Dubuission a G. Tossens in GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie 

faible dans les rapports contractuels. Les relations entre professionnels en droit belge. op. cit., str. 450. 
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statek poptáváme. Této revizi by měla být podrobena pouze dostupnost věcí, které jsou 

nezbytné nebo alespoň standardně k životu potřebné
67

. 

2.4 Jak slabá je slabší strana? 

Skutečnost, že některé subjekty jsou fakticky ve slabším postavení než jiné 

subjekty, je očividná a přirozená. Příčiny slabosti mohou být přítomny v různé míře, 

mohou se vyskytovat současně, dlouhodobě, nebo jen v určitý moment. Je zřejmé, že 

je právo reflektuje až ve chvíli, kdy dosáhnou určité intenzity a určitým 

kvalifikovaným způsobem modifikují vůli daného subjektu. Jakou intenzitou ale musí 

být ta která příčina slabosti naplněna, abychom začali určitý subjekt chránit jako 

„slabší stranu“? Kdy už je svobodná vůle subjektu narušena natolik, že je třeba od ní 

odhlédnout? 

Proti sobě zde stojí několik hodnot a principů. Pro formální pohled na jednání 

subjektu hovoří ochrana právní jistoty, která je důležitou podmínkou plynulosti 

právního styku, a také zásada pacta sunt servanda. Nemělo by být pravidlem 

zpochybňování závazků s poukazem na výskyt určité slabosti. Na druhé straně máme 

(jak vysvětleno v první části) materiálně nazíranou zásadu smluvní autonomie a 

rovnosti, jakož i princip zákazu zneužití práva, potažmo zásadu nemo turpitudinem 

suam allegare potest. V konkrétním případě by řešení, ať již poskytnuté legislativním 

instrumentem, nebo soudem, mělo být výsledkem hodnocení uvedených zásad, což 

nebude právě jednoduché. Obecně lze jedině říci, že ochrana by měla být poskytnuta 

v případech, kdy svobodná vůle chybí nebo bylo její uplatnění narušeno natolik, že by 

se osoba jinak vůbec nezavázala. Zneužívající jednání by ale podle mého názoru 

nemělo být aprobováno s odvoláním na právní jistotu. 

                                                

67 I v případě luxusních statků však bude platit to, co bylo řečeno o nedostatcích osobních.  
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Co se týče nedostatků vnitřních, je v konkrétním případě třeba porovnávat 

vlastnosti určité osoby s nějakým standardem, abychom zjistili, zda této hranice 

dosahuje, či nikoliv. Takový standard by měl být i v rozumné míře subjektivizován – 

například jiný by měl platit pro osoby, které jsou profesionály, odborníky. Na posledně 

uvedené jsou přitom (tradičně) kladeny vyšší požadavky, což je odůvodněno právě 

povahou jejich činnosti. Standard jednání podle mého názoru bude vždy vycházet 

z určitého politického a sociálního zaměření jeho tvůrce, respektive toho, kdo jej 

aplikuje
68

. Ale nejen vlastnosti slabší strany by nás však měly zajímat. Také kvalita 

silnější strany by měla být zvažována. Pokud je onou silnější stranou profesionál, lze 

s ohledem na jeho odbornost či zkušenosti požadovat vyšší míru obezřetnosti stran 

jednání s osobou neprofesionální
69

.  

Do složitější situace se dostáváme v případě nedostatků vnějších. Zde hraje 

významnou roli ekonomická síla obou stran a prvek zneužití. Problematická je však 

značně neurčitá hranice mezi zdravou hospodářskou soutěživostí (rivalitou) a 

nátlakem, kterým se víceméně každý subjekt snaží pro sebe vymoci co možná nejlepší 

podmínky
70

, a okamžikem, kdy je již takové jednání zneužitím. To platí zvláště 

v obchodních vztazích. Řešení je jednodušší tam, kde existuje zjevný rozdíl mezi 

stranami (podnikatel – spotřebitel). 

Dále je třeba rozlišovat mezi tím, zda má být poskytnuta preventivní ochrana 

určité skupině osob (např. vymezení spotřebitele), anebo se jedná o incidenční 

                                                

68 To lze spatřovat i na odlišném pojímání spotřebitele v různých členských státech Evropské unie. 

K tomu viz HONDIUS, E. The Notion of Consumer: European Union versus Member States [online]. 

2006 [cit. 18. 4. 2017]. Dostupné z: https://sydney.edu.au/law/slr/slr28_1/Hondius.pdf. 

69 K tomu srov. PELIKÁN, R. Meze smluvní volnosti a dopady absence obezřetnosti bank při 

poskytování úvěru, op. cit., str. 174. 

70
 Například rozšířená praktika spotřebitelů spočívající v předstírání záměru změnit telefonního 

operátora, která cílí na dosažení lepších smluvních podmínek. Tu jistě nelze chápat jako podmiňující 

existenci podnikání profesionála, nicméně v praxi jde o poměrně účinnou metodu. 
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následné posouzení, zda došlo ke zneužití slabosti určité osoby. První případ poskytuje 

větší prostor pro zohlednění různých příčin slabosti. Druhý, protože zasahuje do již 

existujícího stavu, by měl být zaměřen pouze na nejzávažnější situace, kdy si této vady 

musela být silnější strana vědoma. Pro oba případy přitom platí, že v rozhodnutí o míře 

ochrany bude do značné míry závislé na vnímání spravedlnosti v politice státu 

(zákonodárství), potažmo jednotlivem (soudní rozhodnutí). 

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že nelze dospět k jasnému závěru, 

kde je ona hranice, kdy je třeba určitou stranu chránit. 

2.5 Shrnutí druhé části 

Pro slabší stranu je typický nedostatek vyjednávací síly, který může spočívat 

jednak v neschopnosti vyhodnotit z hlediska svých zájmů určitou situaci, jednak 

v neschopnosti v souladu se svými zájmy určité řešení fakticky prosadit. Samotné 

příčiny slabosti pak mohou být buď osobní, vnitřní (franc. personelle, inhérente), 

anebo vnější, relativní či strukturální (franc. relative, structurelle). Mezi prvně 

zmíněnými můžeme rozlišovat nedostatky rozumové (intelektuální) a volní, nedostatek 

znalostí a v některých případech i lehkomyslnost a racionální apatii. Tyto nedostatky 

způsobují, že strana není schopna vyjádřit svou vůli v souladu se svými zájmy. Vnější 

příčiny slabosti jsou naopak představovány určitými překážkami svobodnému 

uplatnění vůle a jsou nezávislé na nedostatcích vnitřních. Jedná se o případ 

ekonomické převahy silnější strany a stavu potřebnosti slabší strany. V případech obou 

kategorií nedostatků se slabší strana nachází v závislém postavení. Ochrana jejích 

zájmů do značné míry závisí na jednání silnější strany – zda její slabosti zneužije. 

Otázka, v jaké míře musí být slabost přítomna, aby odůvodňovala poskytnutí 

zvláštní ochrany, je nadmíru složitá, s ohledem na možnou (a v praxi častou) kumulaci 

příčin slabosti. Obecně lze říci, že ochrana by měla být poskytnuta v případech, kdy 
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svobodná vůle chybí nebo bylo její uplatnění narušeno natolik, že by se osoba jinak 

vůbec nezavázala. Konkrétní posouzení bude vždy záviset na okolnostech případu a 

také na vnímání spravedlnosti. Při stanovení pravidel pro abstraktní hodnocení potom 

na politických preferencích. 
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3 Přístupy k určení slabší strany v platném právu 

Český, ani zkoumané zahraniční právní řády obecnou definici slabší strany 

neobsahují. Jak patrno z množství faktorů, které mohou slabší postavení zapříčinit, 

nejedná se o jednoduchou otázku. I s ohledem na tyto nesnáze, se ochrana slabší strany 

uskutečňuje spíše prostřednictvím regulace zvláštních situací, což umožňuje přesně 

reagovat na konkrétní příčinu slabosti. Z množství speciálních právních úprav, které 

pro určitý druh právních vztahů slabší stranu nějakým způsobem vymezují – například 

pojmy „spotřebitel“, „dítě“, „lichva“, je však možné abstrahovat určitý generalizující 

poznatek a existující přístupy dále zkoumat. 

Lze říci, že základním dělícím kritériem je to, zda je ochrana poskytována na 

základě (a) zhodnocení faktického průběhu událostí, tj. materiálně (in concreto), anebo 

zda je rozhodující naplnění pouze (b) formálních znaků daného subjektu či nastalé 

situace (in abstracto). Takto doktrína rozlišuje mezi přístupy materiálními (3.1) a 

formálními (3.2)
71

. V následujících kapitolách o nich postupně pojednám. V závěru 

této části zhodnotím jejich výhody a nevýhody, jakož i možnosti využití (3.3). 

3.1 Materiální přístup 

Materiální přístup k ochraně slabší strany lze označit za základní. Formální 

vymezení totiž muselo nutně vzniknout jako generalizace poznatků získaných 

v konkrétních případech. Materiální přístup se uplatní jen v konkrétní situaci, kdy musí 

být zjištěno, která ze stran se nachází ve slabším postavení, případně zda byla její 

slabost zneužita. V praxi je tedy otázkou především soudního posouzení, nakolik se 

                                                

71
 Srov. např. BOURRIER, CH. La faiblesse d’une partie au contrat, op. cit., JACQUEMIN, H. Le 

formalisme contractuels: mécanisme de protection de la partie faible. Bruxelles. Larcier, 2010, ISBN 

978-2-8044-3827-2. 
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kdo nacházel ve zranitelném postavení a zda z tohoto důvodu utrpěl újmu. Poskytnutí 

ochrany přichází tedy až ex post. Materiální vymezení samozřejmě nevylučuje ve větší 

či menší míře uplatnění objektivizace při posuzování daného případu. 

Materiálnímu přístupu odpovídá koncepce tzv. momentů slabosti; v těchto 

případech ostatně ani jiný způsob z povahy věci nepřipadá v úvahu. Jedná se o tradiční 

instituty označované jako vady vůle (franc. vices du consentement) – omyl, fyzické a 

psychické násilí či podvod. Do této kategorie lze řadit také zneplatnění, respektive 

odepření soudní ochrany závazkům, které odporují dobrým mravům, veřejnému 

pořádku nebo které jsou zneužitím práva. Tyto zásady jsou nezřídka kdy využívány 

jako obecný nástroj ochrany slabší strany
72

. 

Nicméně cílem této práce není popsat existující regulaci, prostřednictvím níž je 

slabší strana chráněna. Zastavím se pouze u několika příkladů z platného práva, které 

slabší stranu chrání prostřednictvím jejího materiálního vymezení. S ohledem na jejich 

dopad na tzv. nové druhy slabosti se chci blíže věnovat britské doktríně o nerovné 

vyjednávací síle a s ní související doktríně unconscionability (3.1.1) a francouzské 

koncepci ekonomického násilí (3.1.2). Poté se budu zaobírat materiální ochranou slabší 

strany v evropských projektech a současné pracovní verzi návrhu nového slovenského 

občanského zákoníku (3.1.3). V závěru se budu zabývat právní úpravou českou (3.1.4). 

3.1.1 Doktrína inequality of bargaining power a doktrína unconscionability  

Za „nejčistší“ formu materiálního vymezení slabší strany (v kontextu příčin 

slabosti identifikovaných v předchozí části) bychom mohli označit doktrínu o nerovné 

                                                

72 V Německu jsou jako obecný nástroj ochrany slabší strany využívány instituty neplatnosti pro rozpor 
s dobrými mravy (§ 138 odst. 1 BGB) a dobrou vírou, respektive poctivostí (§ 242 BGB) – například 

zmiňované rozhodnutí č. 1 BvR 567. V České republice před účinností občanského zákoníku zejména 

neplatnost pro rozpor s dobrými mravy podle § 3 odst. 1 „starého“ občanského zákoníku. Srov. např. 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. ledna 2007, sp. zn. 33 Odo 234/2005, a rozsudek 

téhož soudu ze dne 21. března 2007, sp. zn. 33 Odo 805/2005. 
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vyjednávací síle. Výraz inequality of bargaining power jako první použil britský 

soudce Lord Denning v roce 1975 v případu Lloyd’s Bank LTD vs. Bundy
73

. Soud 

vyslovil neplatnost smlouvy z důvodu nerovné vyjednávací síly stran. Ta může být 

podle jeho názoru způsobena rozličnými faktory, jako například morálním tlakem, 

osobními a sociálními důvody, rozumovou slabostí, ale i externími faktory, jako jsou 

podmínky trhu, které mohou vytvářet tlak na jednu smluvní stranu, jakož i prostor pro 

zneužití tohoto stavu stranou druhou. Všechny tyto nedostatky by měly být odčiněny 

pomocí doktríny inequality of bargaining power, která by představovala samostatnou 

námitku proti smlouvě (tzv. contract defense). Pro nadmíru obtížné vymezení přesných 

podmínek aplikace však jinými soudy nebyla příliš používána; byla vnímána spíše jako 

„přímá hrozba pro doktrínu smluvní svobody“
74

. Nicméně, jak uvádí S. N. Thal, 

ochrana proti různým projevům nepoctivého jednání byla soudy poskytována podle 

doktrín „nátlaku“ (angl. duress) nebo „nepřípustného vlivu“ (angl. undue influence)
75

. 

Tato doktrína má blízko k jiné, rovněž uplatňované na ochranu slabší strany – 

doctrine of unconscionability. A. A. Leff rozlišuje její materiální a procesní stránku 

(angl. substantive and procedural unconscionability)
76

. Zatímco první se soustředí na 

obsah závazku z hlediska vyváženosti vzájemných práv a povinností, druhá sleduje 

                                                

73 Rozhodnutí 1975 Q.B. 326 (C.A. 1974). Viz BARNHIZER, D., Inequality of Bargaining Power. op. 

cit., str. 145. Pan Bundy byl farmář, který zajistil dluh svého syna, který měl finanční potíže, svým 

jediným majetkem – svou farmou. Nejprve do výše £7,500, později £11,000, když ho zaměstnanec 

banky neinformoval o pravé hodnotě podniku jeho syna a hrozilo, že banka odstoupí od úvěrové 

smlouvy s jeho synem.  

74 THAL, S.-N. The Inequality of Bargaining Power Doctrine: The Problem of Defining Contractual 

Unfairness, op. cit., str. 17. Tam uvádí, že uplatnění autonomie vůle bylo vnímáno jako záruka 

poctivosti a spravedlivosti závazku. 

75 Tamtéž., str. 19. 

76 LEFF, A.-A. Unconscionability and the Code: The Emperor´s New Clause. [online]. 1967 [cit. 16. 4. 

2017]. Dostupné z: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2823/. Str. 487. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2823/
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proces vyjednávání (stejně jako bargaining power doctrine)
77

. Vady vyjednávacího 

procesu přitom mohou být rozličné povahy jako například použití nekalých 

obchodních praktik, špatně srozumitelného textu, informační asymetrie, ale také 

nedostatek alternativ a adhezní kontraktace. Vady ve vyjednávacím procesu jsou 

přitom posuzovány jako otázka právní (angl. matter of law), a nikoliv skutková (angl. 

matter of fact), což značně ulehčuje důkazní pozici slabší strany. V případě jiných, 

klasických remedies (např. duress) musí totiž poškozený tvrdit a prokázat, že došlo ke 

zneužití. Ve Spojených státech amerických byla tato doktrína zakotvena do § 2-203 

Uniform Commercial Code, který v podnikatelských vztazích dává soudu možnost 

neaplikovat kterékoliv smluvní ujednání (příp. i celou smlouvu), pokud bylo v době 

uzavření smlouvy nepřiměřené. 

3.1.2 Francouzský koncept la violence économique 

Nauka o vadách konsensu (franc. vices du consentement) a její právní zakotvení 

ve francouzském Code civil jsou tradičním výrazem prosazení voluntaristického 

přístupu v obligačním právu. Upraveny jsou zde klasické vady – omyl, podvod a 

nátlak (čl. 1130 až 1144, franc. l'erreur, le dol a la violence). Ochranu slabší straně 

před moderními formami slabosti poskytovaly francouzské soudy prostřednictvím 

obecného ustanovení o nátlaku. Ten byl upraven (před revizí provedenou nařízením č. 

2016-131 ze dne 10 února 2016) v článku 1112 CC, který již od roku 1804 stanovil, že 

„nátlak je takové jednání, které by u rozumné osoby vzbudilo důvodné obavy o svou 

osobu nebo majetek, z významné přímo hrozící újmy“. V rozhodnutí ze dne 30 května 

2000 Kasační soud připustil, že nátlak může mít (kromě klasických forem bezprávní 

                                                

77 V rozhodnutí z roku 1965 ve věci Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., poprvé soud definoval 

unconscionability doctrine jako „zahrnující nedostatek skutečných alternativ jedné ze smluvních stran 

spolu s nepřiměřeně výhodnými podmínkami pro druhou stranu“. Rozhodnutí 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 

1965). 
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výhružky) povahu také nátlaku ekonomického (franc. la violence économique), který 

se projevuje „zneužitím ekonomické závislosti“
78

. Významné je rozhodnutí Kasačního 

soudu ze dne 3. dubna 2002
79

, kde soud konkretizoval podmínky, které jsou 

k neplatnosti z důvodu ekonomického nátlaku nezbytné. Vyslovil názor, že samotná 

existence ekonomické závislosti (či stavu potřebnosti) nepostačuje. Nezbytné je, aby 

byl tento stav druhou stranou zneužit. Zneužití přitom soud dovozuje z hlediska jeho 

cíle – musí být „učiněno pro získání prospěchu na přímo na úkor zájmů druhé strany“. 

Jinými slovy, ke konstatování ekonomického nátlaku je tedy zapotřebí jednak stav 

ekonomické závislosti, která slabší straně znemožňuje svobodně o smlouvě 

vyjednávat, a jednak zneužití tohoto stavu druhou stranou ve výše uvedeném smyslu
80

. 

Je však třeba dodat, že s ohledem na povinnost slabší strany prokázat existenci násilí, 

nebyly doposud žaloby na tomto právním základě příliš časté
81

. 

Revize Code civil provedená nařízením č. 2016-131, jejímž cílem bylo právě 

posílit postavení slabší strany v obecném obligačním právu, do jisté míry přizpůsobila 

tyto tradiční instituty moderní době. Stávající ustanovení o nátlaku byla doplněna o 

nové, které má dopad na případy ekonomického, hospodářského nátlaku. Konkrétně 

článek 1143 CC stanoví, že „nátlak je také tehdy, pokud strana, zneužívaje stavu 

závislosti, ve kterém se druhá strana nachází, prosadí závazek, na který by druhá 

strana při neexistenci této závislosti nepřistoupila a který jí poskytuje výhodu zjevně 

                                                

78 Podrobněji k tomuto rozhodnutí viz strany 14 a 15. 

79 Rozhodnutí Cass. 1re ch. civ., 3 avril 2002, n° 00-12.932. 

80 Francouzská doktrína oproti klasickému vice de violence dovozuje, že pro tuto jeho variantu není 

nezbytná aktivita ze strany silnější strany, postačí, že těží z nepříznivé situace svého spolukontrahenta. 

GHESTIN. J., LOISEAU, G., SERINET, Y.-M. La formation du contrat: la contrat, le consentement. 

op. cit., str. 1238. Současně však dodává, že v praxi je většinou přítomný i nátlak od silnější strany. 

81 Viz MAZEAUD, D. Note sous Cass 1re civ., 30 mai 2000 [online]. 2002 [cit. 10. 4. 2017]. Dostupné 

z: http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/OCTOBRE_2014/D2002-2844.pdf.   

http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/OCTOBRE_2014/D2002-2844.pdf
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nepřiměřenou“
82

. Oproti naznačeným závěrům judikatury však nová textace článku 

1143 CC obsahuje podstatný rozdíl. Stav závislosti (franc. l'état de dépendance) 

neomezuje adjektivem „ekonomická“
83

. Nabízí se tedy otázka, z jakých jiných 

skutečností může pramenit než z hospodářského postavení. Především by se mohlo 

jednat o závislost informační. Lze tedy s napětím očekávat, jaký francouzské soudy 

přiřknou obsah tomuto pojmu, zvláště s ohledem na podobnost s českou úpravou § 433 

OZ. Byť je česká úprava v některých ohledech odlišná a dopadá na širší okruh 

záležitostí, také zakazuje zneužít závislosti dané hospodářským postavením k dosažení 

zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran
84

.  

Na závěr je možno zmínit, že francouzskému pojetí se podobá i ekonomický 

nátlak (economical duress) v právu britském a americkém. Smluvní strana se může 

domáhat zrušení smlouvy, pokud prokáže, že (a) mezi stranami již existuje smluvní 

vztah, (b) druhá strana hrozí ukončením tohoto závazku a (c) slabší strana, protože 

reálně nemá jiné skutečné alternativy, pod touto pohrůžkou přistoupí na určité smluvní 

podmínky, na které by jinak nepřistoupila
85

. 

                                                

82 V originále: „Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel 

se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une 

telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.“. Není bez zajímavosti, že původní verze 

návrhu dopadala jednak na závislost a jednak na stav potřebnosti (franc. l´état de besion), v němž se 

slabší strana nachází. Posléze uvedený byl z důvodu svého nejasného významu z návrhu vypuštěn. 

83 V tomto kontextu stojí zmínku i článek L. 420, al. 2 francouzského Code de commerce, který v rámci 

úpravy soutěžního práva zakazuje zneužití ekonomické závislosti (franc. l'état de dépendance 

économique) ve vztazích mezi podniky (pozn. ve smyslu soutěžně-právním). 

84 Ustanovení § 433 OZ kromě zneužití hospodářské postavení a využití takové závislosti, normuje také 
situace, kdy podnikatel v hospodářském styku zneužije svoji kvalitu odborníka. Důležité je také, že 

ustanovení reguluje chování toliko podnikatelů, nikoliv jiných osob, které by se rovněž mohly nacházet 

v silném hospodářském postavení. 

85 Srov. např. EVANS, A., Economic duress – legal regulation of commercial pressure [online]. 1981 

[cit. 17. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/1984/3.pdf. 
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3.1.3 Ochrana slabší strany v evropských projektech 

Poměrně širokou materiální ochranu slabší strany nalezneme v evropských 

modelových projektech smluvního práva. Pod nadpisy „Excessive Benefit or Unfair 

Advantage“ (čl. 4:109 PECL)
86

, „Unfair exploitation“ (čl. II. – 7:207 DCFR), „Gross 

disparity“ (čl. 3.2.7. Principů smluvního práva UNIDROIT), příp. „Contenu licite et 

non abusif“ (čl. 30 al. 3 CEC) se skrývá dosti obdobná formulace, již bychom mohli 

připodobnit k institutu lichvy v českém občanském právu. Prvky jsou (a) hrubá 

nepřiměřenost mezi vzájemnými právy a povinnostmi (angl. excessive benefit, 

advantage)
87

 a (b) zneužití určité slabosti. Tak má být chráněna osoba, která byla 

závislá nebo měla vztah důvěry k druhé straně, byla v ekonomické tísni nebo nouzi, 

byla neprozíravá, neznalá, nezkušená nebo měla nedostatek schopnosti vyjednávat 

(angl. dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, 

ignorance, inexperience or lack of bargaining skill). To je poměrně široké vymezení, 

které zahrnuje jak nedostatky vnitřní, tak i vnější. Ty se v některých ohledech 

překrývají
88

; to lze ale s ohledem na větší názornost textu prominout. Nápravou 

takového zneužití může být jak neplatnost smlouvy, tak i revize závazku a jeho 

narovnání ze strany soudu
89

.  

V této souvislosti stojí za zmínku návrh nového slovenského občanského 

zákoníku, který se právě uvedenými ustanoveními poměrně věrně inspiruje. Podle § 

                                                

86 Návrh na revizi PECL z roku 2016 je již více obecný a chrání osoby v situaci závislosti nebo jiné 

slabosti („l’exploitation abusive d’une situation de dépendance ou de sa faiblesse“). [online]. 2016 [cit. 

9. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/Textes_proposes_synthese.pdf.  

87 V Principech smluvního práva UNIDOIT se uvádí, že nerovnováha musí být vzhledem k okolnostem 

tak velká, aby šokovala osobu průměrného rozumu (str. 109). 

88 Nedostatek schopnosti vyjednávat má podle mého názoru i osoba, která je v ekonomické tísni nebo 

nouzi, která je nezkušená nebo neznalá. 

89 Srov. § 1793 odst. 1 OZ. 

http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/Textes_proposes_synthese.pdf
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261 návrhu, který upravuje nepřiměřený prospěch, se neplatnosti smlouvy může 

domáhat osoba, která (a) byla závislá na druhé straně nebo k ní měla vztah důvěry, 

byla v hospodářské tísni nebo nouzi, byla neprozíravá, neznalá, nezkušená, nebo měla 

nedostatek schopnosti vyjednávat, a (b) druhá strana o tom věděla nebo měla vědět a 

vzhledem k okolnostem a účelu smlouvy zneužila zjevně nespravedlivým způsobem 

postavení první strany, nebo se na její úkor nadměrně obohatila
90

. Navržené ustanovení 

má poměrně široký dosah a během projednávání návrhu zákona bude nepochybně ještě 

předmětem debat. Necháme se překvapit, jaká bude jeho finální podoba. 

3.1.4 Ochrana slabší strany podle OZ 

Český občanský zákoník hovoří v několika svých ustanoveních výslovně o 

„slabší straně“
91

, což jej z hlediska komparativního srovnání činí jedinečným. Obecně 

ji nevymezuje a tím poskytuje prostor pro zohlednění rozličných příčin slabosti. 

Doktrínou bývá za základní ustanovení o slabší straně označován § 433 OZ, 

upravený v souvislosti s vymezením podnikatele. Zde se v odstavci 1 praví: „Kdo jako 

podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu 

odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti 

slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 

povinnostech stran.“. Toto ustanovení samotné nám mnoho o obsahu pojmu „slabší 

strana“ neříká. V tomto směru nám napomáhá odstavec druhý, kde je formulována 

vyvratitelná právní domněnka, že jí je (vždy) „osoba, která vůči podnikateli 

                                                

90 Pracovní verze návrhu nového slovenského občanského zákoníku [online]. 2016 [cit. 9. 4. 2017]. 

Dostupné z: http://www.najpravo.sk/clanky/paragrafove-znenie-prvej-pracovnej-verzie-navrhu-noveho-

obcianskeho-zakonnika.html. 

91 § 433, 630, 1789 až 1800, § 2629 a 2898 OZ. 

http://www.najpravo.sk/clanky/paragrafove-znenie-prvej-pracovnej-verzie-navrhu-noveho-obcianskeho-zakonnika.html
http://www.najpravo.sk/clanky/paragrafove-znenie-prvej-pracovnej-verzie-navrhu-noveho-obcianskeho-zakonnika.html
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v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním“. Tímto 

vymezením se hlásí k definici spotřebitele (srov. § 419 OZ)
92

. 

Předmětné ustanovení ukládá povinnost osobě, která je podnikatelem (§ 420 

OZ)
93

 a která je nadána určitou odborností nebo hospodářským postavením 

(ekonomickou silou). Pravidlo se uplatní, pokud tato osoba vystupuje v hospodářském 

styku. Ten lze přitom vykládat poměrně široce. Můžeme jím rozumět vystupování 

v jakýchkoliv právních vztazích, majících souvislost s podnikatelskou činností 

vykonávanou danou osobou. Bude tedy dopadat jak na vztahy mezi svými konkurenty, 

tak na vztahy se svými dodavateli, ale i odběrateli. 

Ustanovení dopadá na dvě kvality pro podnikatele typické – odbornost a 

hospodářské postavení. Podnikatel jakožto profesionál bude zpravidla disponovat 

určitými nadstandardními znalostmi, které se mohou týkat jak předmětu jeho 

podnikání, tak i jiných oblastí. Hospodářské postavení je možno vnímat jako 

ekonomickou sílu, tedy postavení na trhu (jak bylo popsáno výše). Převahu 

podnikatele nad druhou stranou v uvedeném smyslu pak bude třeba posoudit v každém 

jednotlivém případě (materiální přístup). 

O něco složitější je otázka, jaké jednání je daným ustanovením zakázáno. 

Domnívám se, že je možné rozlišovat tři linie. První (1) zakazuje zneužití odbornosti 

nebo hospodářského postavení k vytváření závislosti slabší strany. Podle druhé (2) je 

zakázáno zneužití zmíněných kvalit k využití závislosti slabší strany. A konečně třetí 

(3) zakazuje jejich zneužití k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných 

                                                

92 Namísto jednání mimo „rámec“ své podnikatelské činnosti, se zde hovoří o „nesouvislosti“ s vlastním 

podnikáním. Domnívám se však, že se jedná o natolik podobné pojmy, že u obou můžeme vycházet ze 

stejného obsahu. Srov. také vymezení podnikatele pro účely spotřebitelského práva v § 420 odst. 2 OZ 

(slovo „související“). 

93
 Domnívám se však, že formulace této povinnosti pouze pro podnikatele neznamená, že v jiných 

případech, kdy občanský zákoník pojednává o slabší straně, nemůže být silnější stranou jiná osoba než 

podnikatel. 
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právech a povinnostech. Druhá a třetí skutková podstata jsou poměrně jasné. To se 

bude dít zpravidla prostřednictvím nerovnovážného nastavení vzájemných práv a 

povinností, ale myslitelné jsou i jiné případy
94

. Takový přístup i odpovídá zahraničním 

vzorům, jak byly popsány výše. Nepříliš jasný je však význam první skutkové 

podstaty, která zakazuje zneužití odbornosti nebo hospodářského postavení k vytváření 

závislosti slabší strany. Nepochybně se nemá jednat o případy, kdy je závislost 

vytvářena v důsledku úspěšnosti silnější strany v jejích podnikatelských aktivitách; 

tam by zákonodárce zřejmě hovořil o „využití“.
 
Jak upozorňují J. Lasák a P. Koukal, 

existence závislosti na jiném subjektu není právem zakázána, postihováno je až její 

zneužití
95

. Pouze případy, kdy je vytváření závislosti vedeno nějakým zlým úmyslem 

by tedy mělo být postihováno
96

. Prokázat takový úmysl však bude v praxi složité. 

3.2 Formální přístup 

Na rozdíl od materiálního vymezení slabší strany, pro formální přístup není 

faktický stav ani skutečná slabost jedné ze stran významná. Důležité je naplnění 

formálních znaků, které jsou platným právem stanoveny pro případy, kde lze typicky 

očekávat slabost jedné ze stran. Základem tohoto přístupu je tedy určitá zkušenost a 

generalizace, která vychází ze zjištění, že osoby některých shodných vlastností, nebo 

osoby nacházející se v typizovaných situacích jsou vůči svému kontrahentovi 

                                                

94 Způsoby mimo vzájemný závazek – např. bojkot výrobků, záměrná nespolupráce se závislými 

drobnými podnikateli. 

95 Jak upozorňuji J. Lasák a P. Koukal v komentáři k § 433, případné delikty podle soutěžního práva 
nejsou daným ustanovením dotčeny. LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

Komentář. 1. vydání, op. cit., str. 1653. 

96 Pokud například podnikatel vyvine pro svého zákazníka určitý produkt, který záměrně (se zlou vůlí) 

upraví tak, aby nebylo možné jej opravit jinou osobou, a současně nastaví takové podmínky pro vlastní 

opravu, které budou velmi nevýhodné. 
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znevýhodněny. Ochrana je v těchto případech slabší straně poskytována automaticky, 

jsou-li naplněny stanovené podmínky, tedy forma. 

V platném právu můžeme najít množství případů formální ochrany. Podle 

metody úpravy můžeme rozlišovat ochranu statusovou, která je poměrně jasně 

definovanou kategorií (3.2.1), a ochranu podle povahy závazku, do které řadím celou 

řadu různých způsobů vymezení nějaké situace (3.2.2). Velmi časté jsou i případy, kdy 

jsou oba postupy kombinovány. Tak je to například u regulace setrvačného prodeje – 

osobní působnost je vymezena statusem „spotřebitele“, věcná definicí situace „dodání 

bez objednávky“. 

3.2.1 Statusová ochrana 

Spotřebitelé, nezletilci a duševně nemocné osoby – to jsou typické případy, 

které nás nejčastěji při pojmu „slabší strana“ napadnou, a také typické případy 

statusové ochrany
97

. Jejím prostředkem je generalizace určitých případů slabosti a 

jejich definice pomocí znaků osoby, která se bude ve slabším postavení nacházet. Na 

základě té je následně určité osobě přiřazen status, se kterým se pojí definovaný stupeň 

právní ochrany
98

. Tak například ochrana nezletilých osob vychází z předpokladu jejich 

slabosti z důvodů nedostatečných znalostí a rozumové a volní vyspělosti. Takové 

skupině osob je společný znak nedostatečného věku; nezletilým, a tedy slabší stranou 

bude každý, kdo nedosáhne stanoveného věku. Obdobně tomu je u spotřebitelů, kde je 

zohledňována jejich neprofesionalita, ale i jiné vlastnosti jako nižší ekonomická síla, 

racionální apatie. Kombinaci formální statusové a materiální ochrany je možné vidět 

                                                

97 V minulosti například také ženy. 

98 BOURRIER, CH. La faiblesse d’une partie au contrat, op. cit., str. 20. 
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na příkladu omezení svéprávnosti – nejprve je konkrétně zjištěno, zda je u osoby dán 

důvod slabosti, a následně nabývá status, ze kterého vyplývají zvláštní práva. 

Zejména pod vlivem evropského práva se často hovoří o (mikro) malých a 

středních podnicích [angl. (micro) small and medium enterprises], tzv. SMS’s. Ty však 

nejsou českým právem přesně vymezeny
99

, nicméně s tímto statusem je spojen určitý 

zvláštní režim. I český občanský zákoník přidává nové druhy statusové ochrany. 

Například podle § 1315 odst. 3 OZ nelze platně sjednat tzv. propadnou zástavu, je-li 

zástavcem nebo zástavním dlužníkem člověk, který je malým nebo středním 

podnikatelem
100

.  

3.2.2 Ochrana podle povahy a jiných prvků závazku 

Slabší strana může být formálně určena i jinými způsoby
101

, než 

prostřednictvím statusu osoby. Jedná se o poměrně časté řešení. Zejména ji lze vymezit 

odkazem na smluvní typ nebo druh závazku. Zvláštní složitost předmětu závazku bude 

zpravidla odůvodňovat regulaci ve prospěch slabší strany, neboť se předpokládá její 

neprofesionalita
102

. Úprava pracovněprávního poměru a nájmu také reaguje na 

předpokládané slabší postavení zaměstnance a nájemníka (stav potřebnosti, 

ekonomická síla). Příkladem formální ochrany může být i úprava neúměrného zkrácení 

                                                

99 Na evropské úrovni jsou vymezeny kombinací různých kritérií – srov. 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_cs [online; cit. 20. 4. 

2017]. 

100 V této souvislosti se nabízí otázka, zda tento zákaz opravdu platí pouze pro spotřebitele, tedy fyzické 

osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého 

povolání takovou smlouvu uzavírají s podnikatelem, anebo zda má chránit fyzické osoby 

„neprofesionály“ ve všech vztazích, bez ohledu na to, zda proti nim stojí podnikatelem, či nikoliv. Spíše 

se kloním k závěru, že by zákaz měl platit bez ohledu na povahu spolukontrahenta.  

101 JACQUEMIN, H. Le formalisme contractuels: mécanisme de protection de la partie faible. op. cit., 

str. 52 a násl. 

102 Například úprava pojištění, platebních služeb, úvěru, elektronických komunikací apod. 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_cs
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(lat. laesio enormis); je-li hranice stanovena exaktně, již nepátráme po příčinách 

slabosti a jejich zneužití
103

. 

Také způsob uzavření smlouvy může představovat zdroj slabosti, protože 

například neumožňuje opatřit si dostatečné znalosti, důkladně si rozmyslet výhody a 

nevýhody apod. Proto za formální způsob ochrany považuji i regulaci vztahující se jen 

na určité situace, za nichž byla smlouva uzavřena. Jako příklad lze uvést smlouvu 

uzavřenou se spotřebitelem mimo obchodní prostory. Podstatné je pouze naplnění 

formálních znaků, aby mohl spotřebitel od smlouvy odstoupit. Není rozhodné, zda 

v jeho případě ona předpokládaná slabost byla skutečně přítomna, či nikoliv (zda bylo 

jeho rozhodnutí neuvážené, neinformované apod.). Co se týče regulace adhezních 

smluv, v případě, který zvolil český občanský zákoník, se jedná o ochranu materiální. 

Předpokladem aplikace § 1798 OZ je totiž, že přistupující stranou je slabší strana. 

V jiných právních řádech však nalezneme řešení odlišné, které vychází z předpokladu, 

že slabší strana je všude tam, kde musí přistupovat k předložené smlouvě, aniž by byla 

předmětem jednání.  

3.3 Výhody a nevýhody uvedených přístupů a možnosti uplatnění 

Materiálně poskytovaná ochrana činí každý případ předmětem hodnocení, čímž 

vytváří prostor pro co nejvěrnější zachycení vzájemného postavení obou smluvních 

stran, a umožňuje přímo na něj konkrétně reagovat. To však může mít negativní dopad 

na právní jistotu smluvních stran, neboť nemusí být jasné, zda je spolukontrahent 

slabší stranou. Zvláště to platí ve vztazích mezi podnikateli navzájem, kde lze 

                                                

103 Srov. čl. 1674 CC, § 934 ABGB. 
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akceptovat „tvrdší“ pravidla. Proto bývá tento přístup předmětem kritiky
104

. Korekce 

závazku ze strany soudu by měla přicházet na řadu až ve výjimečných případech. Mělo 

by se tak vždy dít s ohledem na zásady poctivosti a dobré víry. Poctivý kontrahent by 

měl v přiměřené míře zohlednit zájmy druhé strany a neměl by do smluv vkládat 

zneužívající ujednání nebo se jiným způsobem pokoušet kořistit ze slabosti druhé 

strany. Intervence do smluvního vztahu by však neměla být pravidlem a měla by 

nastupovat pouze v případech, kde je to odůvodněno intenzitou zásahu do oprávněných 

zájmů slabší strany. 

Naproti tomu formální ochrana skýtá poměrně vysokou míru právní jistoty, 

neboť je poměrně snadno rozpoznatelné, zda právě kontrahujete se slabší stranou
105

. 

To umožňuje i větší precizaci příčin slabosti, což může mít pozitivní dopad na 

vymahatelnost takové regulace. Abstrakce od skutečného stavu věci však může 

v konkrétních případech vést k nespravedlivému řešení
106

. Osoba využívá výhod, které 

jí z jejího formálního postavení plynou, na úkor druhé, tak řečené „silnější“ strany. 

Například takový consommateur abusif
107

, který zneužije dvoutýdenní lhůty pro 

odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a „vypůjčí si zboží na víkend“. Tomu je 

snad ve výjimečných případech možno čelit pomocí principu zákazu zneužití práva; 

zpravidla ale takové jednání zůstane potrestáno jen v rovině teoretické. Na druhou 

                                                

104 THAL, S.-N. The Inequality of Bargaining Power Doctrine: The Problem of Defining Contractual 

Unfairness, op. cit., BEJČEK, J. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera, op. cit. J. 
Lasák a P. Koukal v komentáři k § 433. In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část 

(§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha. C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9, str. 1653. 

105 Pokud by to zjevné nebylo, výhody statusu by dány být neměly. Srov. k tomu rozhodnutí německého 

Spolkového soudního dvora za dne 22. 12. 2004, č. BGH VIII ZR 91/04. 

106 K. Eliáš uvádí, že: „Přirozeně platí, že nejsou na místě, pokud uvažujeme o ochraně slabších, 

paušalizace a mechanické přístupy. Protože takové přístupy nutně obracejí dobrou myšlenku v 

karikaturu. Mohou místo rozumné ochrany vytvořit nové kasty…“. ELIÁŠ, K., Teoretické vymezení 

slabší strany v soukromém právu. In: Soudce. Praha. Wolters Kluwer, 2015 [citováno z ASPI 16. 1. 

2017]. 

107  K tomuto pojmu srov. MARTIN, R., Le consommateur abusif, Dalloz, 1987, Chron, str. 150. 
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stranu, osobám, které by ochranu zasloužily, může být pro nesplnění některého 

z formálních znaků odepřena. Díky svému plošnému použití jsou formální ochraně 

přičítány ještě tzv. effets pervers (překl. aut. „zvrácené důsledky“)
108

. To znamená, že 

ochranářská regulace (i aplikace) může být v širším pohledu pro slabší stranu 

znamenat ještě tíživější postavení. Například v kontextu pracovního práva bývá 

diskutováno, zdali přemíra regulace ve prospěch zaměstnance nevede ve svém 

důsledku ke zhoršení jeho postavení na trhu a vyšší nezaměstnanosti. 

V praxi můžeme vidět, že vhodným řešením je kombinace obou přístupů. Jak 

popsáno výše, každý je vhodný pro jiný okruh případů. S ohledem na právní jistotu se 

jako k výchozímu pravidlu přikláním spíše k formálnímu způsobu ochrany. Přílišná 

rigidnost tohoto přístupu by měla být zmírněna možností prolomit tato pravidla 

v konkrétním případě, tedy dát přednost přístupu materiálnímu. Současná tendence 

tuzemská i zahraniční ukazuje spíše na snahu o návrat k materiálnímu hodnocení. 

3.4 Shrnutí třetí části 

V platném právu lze rozeznávat dva přístupy, jejichž prostřednictvím je slabší 

straně poskytována ochrana: materiální a formální. Materiální ochrana je poskytována 

v konkrétním případě (in concreto) na základě znalosti konkrétního případu a 

vyhodnocení vzájemného postavení obou smluvních stran, jakož i případného zneužití 

slabosti. Přichází až ex post. Vhodná je spíše pro výjimečné případy, které nelze dost 

dobře generalizovat. Formální ochrana vychází ze zobecnění určitých zkušeností a 

pomocí vnějších znaků vytváří typizované případy výskytu slabší strany, díky nimž lze 

snáze identifikovat regulované situace a ochranu je možné poskytovat i ex ante. Oba 

zmíněné přístupy mají svá negativa i pozitiva; zohlednit je třeba zejména právní 

                                                

108 G. Couturier in GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie faible dans 

les rapports contractuels. Rapport de synthése. op. cit., str. 163. 
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jistotu. Kloním se spíše k formálnímu způsobu ochrany jako výchozímu pravidlu, s tím 

však, že by z něj v odůvodněných případech měly být připuštěny výjimky ve prospěch 

materiálního pojetí. 
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4 Teoretické vymezení slabší strany 

V poslední části této práce se na základě poznatků z částí předchozích budu 

věnovat teoretickému vymezení slabší strany. Definici se pokusím podat až na závěr 

(4.3). Nejprve se budu věnovat otázce, zda slabší stranou mohou být i osoby právnické 

(4.1), a jak je to se slabostí u profesionálů (4.2). 

4.1 Osoby fyzické a právnické 

Může být slabší stranou také osoba právnická? V současné době již panuje 

shoda stran možnosti, aby ochrany požívaly nejen osoby fyzické, ale i právnické. 

Domnívám se, že takový přístup je správný. Právnická osoba, ač je z hlediska práva 

samostatným subjektem, je ve své činnosti vždy závislá na jednání osob fyzických. 

Právnické osoby mohou být civilně i trestně odpovědné za delikty spáchané fyzickými 

osobami, které jsou jim přičitatelné
109

. Dobrá víra fyzických osob, které za právnickou 

osobu jednají, se přičítá právnické osobě; to platí samozřejmě i o zlé víře. Proč by jim 

tedy nemohla být přiznána i jejich slabost a poskytnuta stejná ochrana, je-li u stejných 

fyzických osob dán důvod? 

Proti tomuto závěru by snad bylo možné vznést argument, že osoba právnická 

je přece jen určitým právním konstruktem, který předpokládá určitou profesionalitu 

osob, které jej zakládají nebo provozují. To může odůvodnit vyšší nároky na standard 

jejich jednání a v důsledku vést k odepření ochrany. Takový argument však považuji 

za lichý. Podle mého názoru je zde mylně smíšena formální povaha osoby a kvalita 

profesionála (k tomu v následující kapitole). Stejně jako existují rozdíly mezi lidmi, 

existují rozdíly mezi právnickými osobami: rozeznáváme množství forem s odlišně 

                                                

109 Zejména zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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složitou organizační strukturou, s různým účelem a předmětem činnosti. Na jedné 

straně například podnikající akciovou společnost, na druhé straně spolek jako zájmové 

sdružení nebo společenství vlastníků jednotek pečující o správu domu a pozemku. 

Rozdíly se stírají zvláště v případech, kdy je majetková situace fyzické osoby závislá 

na majetkové situaci právnické osoby (zejména u jednoduchých právních forem či 

jednoosobních entit)
110

. Domnívám se tedy, že samotná povaha osoby by pro ochranu 

slabší strany neměla být rozhodujícím faktorem. 

Co se týče pozitivní právní úpravy, ochrana byla historicky poskytována pouze 

slabší straně – fyzické osobě. To zřejmě z důvodu, že má svůj původ v hodnotách 

mezilidské solidarity. V tradičně ochranářských úpravách pracovního a nájemního 

práva se nejedná o kontrakty, do kterých by mohla vstupovat právnická osoba
111

. To se 

však postupem času změnilo s nárůstem oblastí, ve kterých mohou vyvíjet činnost, 

zvláště potom s umožněním drobného podnikání prostřednictvím právnické osoby. 

Tato otázka byla velmi diskutována v souvislosti se spotřebitelským právem, a to 

zejména v kontextu evropské regulace. Některé evropské státy svou regulaci rozšiřují i 

na právnické osoby, přestože evropské směrnice svou působnost vymezují pouze 

pomocí „spotřebitele“ – fyzické osoby, pokud jim k tomu dává prostor minimální 

harmonizace
112

. Obdobné tendence však můžeme pozorovat i na samotné evropské 

úrovni
113

. 

                                                

110 Jaký by měl být například rozdíl v situaci, kdy smlouvu o úvěru uzavírá (a) Petr Novák jako fyzická 

osoba a (b) Petr Novák jako jednatel společnosti s ručeným omezením, jejímž je jediným společníkem. 

111 Prvý totiž předpokládá osobní výkon závislé práce a druhý zase uspokojování bytových potřeb; ani k 
jednomu není právnická osoba způsobilá. 

112 Při transpozici směrnice o zneužívajících klauzulích tak činí například německé BGB. 

113 Srov. materiál Evropské komise Green Paper on the Review of the Consumer Acquis COM(2006) 

744 final [online], 2007 [cit. 5. 2. 2017]. Zde se na straně 15. uvádí, že „někteří profesionálové, 
především potom individuální podnikatelé nebo SMEs, se někdy mohou nacházet v obdobném postavení 

jako spotřebitelé, když nakupují některé zboží či služby…“ (překl. aut.). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_en.pdf
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V současné době již existuje mnoho institutů na ochranu slabší strany obecně, 

tedy takových, které dopadají na všechny osoby. Tak například úprava adhezních 

smluv, která je podle mého názoru jedním z nejvýznamnějších nástrojů na ochranu 

slabší strany, se uplatní v obou případech. Konečně je třeba dodat, že také § 433 OZ 

nám pomocí svého druhého odstavce říká, že chce, aby slabší stranou nebyly jen osoby 

fyzické. Takové směřování je podle mého názoru správné, protože až na „lidskou 

podstatu“, mohou právnické osoby atributy spotřebitele naplnit. 

Spíše než povaha osoby by však měla hrát roli okolnost, zda je taková osoba 

profesionálem, či nikoliv. Z hlediska slabší strany – podnikatele však může být 

problematické určit, jaké velikosti (resp. velikosti závodu) by měl být ještě chráněn a 

jaký již nikoliv. 

4.2 Profesionál a neprofesionál 

S rozvojem tržního hospodářství se postupně vytvořily dvě v zásadě oddělené 

skupiny ve společnosti. Na jedné straně zde máme klasické civilní právo, které se 

uplatňuje mezi – řekněme běžnými – občany (tj. osobami „bez přívlastku“). Na druhé 

straně stojí skupina obchodníků, podnikatelů neboli profesionálů. Pro obě přitom platí 

odlišná pravidla. Zatímco vztahy mezi profesionály jsou regulovány méně, neboť na 

jejich jednání je kladen vyšší standard, vztahy mezi občany jsou typické větší 

svázaností, zdůvodněnou ochranou slabší strany. Pro interakci těchto dvou světů je 

potom typická značná faktická nerovnost, jež dala vzniknout speciální úpravě 

spotřebitelského práva. Jak je to ale se slabší stranou mezi profesionály? 
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O tom, že i profesionál se obecně může nacházet v postavení slabší strany, dnes 

již nepanují pochybnosti
114

. Ani skupina profesionálů netvoří homogenní skupinu a 

také zde se vyskytují značné faktické disproporce mezi jednotlivými účastníky 

právních vztahů. V ochraně slabší strany v podnikatelských vztazích je však třeba brát 

v potaz důležitý aspekt, kterým je ochrana soutěžního prostředí. Soutěž sama o sobě 

předpokládá rivalitu a snahu o zaujetí co největšího místa na trhu a vytlačení svých 

soupeřů
115

. V soutěžním právu proto nalezneme jen regulaci zneužití silnějšího 

postavení
116

.  

Ve vztazích mezi podnikateli se nabízí zejména ochrana proti nedostatkům 

vnějším – postavení ekonomicky silnějšího obchodního partnera a případné jeho 

zneužití. Z hlediska existence slabší strany jsou typické především dodavatelsko-

odběratelské, tj. vertikální vztahy. Z pohledu soukromého práva smluvního je 

významná úprava, jež vychází ze směrnice o postupu proti opožděným platbám 

v obchodních transakcích
117

. Účelem této právní úpravy je ochrana dodavatele, který je 

vůči odběrateli (zvláště jedná-li se o velkou společnost) v postavení ekonomické 

závislosti. Regulace brání zneužívajícím ujednáním stran doby splatnosti, výše úroků z 

prodlení apod. Jejím cílem je ochrana (zejména) malých a středních podniků před 

                                                

114 Srov. např. BEJČEK, J. Malí a střední podnikatelé jako slabší strana v hospodářském styku? In: 

Obchodněprávní revue. č. 11-12. Praha. C. H. Beck, 2014, str. 316-321. BRULEZ, P. Creating a 

Consumer Law for Professionals: Radical Innovation or Consolidation of National Practices? [online] 

2013. [cit. 12. 12. 2016]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2294941, 

ROPPO, V. From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law? 

[online] 2009. [cit. 14. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/Textes_proposes_synthese.pdf. 

115 GHESTIN. J., LOISEAU, G., SERINET, Y.-M. La formation du contract: le contract, le 

consentement, op. cit., str. 1241 a násl. 

116 Srov. čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

117
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti 

opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato směrnice byla transponována do občanského 

zákoníku, zejména v § 1963 a násl.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2294941
http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/Textes_proposes_synthese.pdf
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zneužívajícími ujednáními, ale také před praktikami, které se negativně projevují na 

jejich finanční situaci. Také zákon o významné tržní síle
118

 sleduje vedle ochrany 

hospodářské soutěže ochranu slabší strany – dodavatele a významně zasahuje do 

smluvní svobody stran (srov. seznam zneužívajících praktik v § 4 tohoto zákona). 

Co se týče vnitřních nedostatků, jak již bylo uvedeno, bude zpravidla 

vyžadován vyšší standard jednání s ohledem na kvalitu odborníka. Z pohledu 

nedostatku znalostí se nabízí otázka, zda subjekt nabývá kvalitu profesionála 

absolutně, anebo relativně, jen ve vztahu ke své specializaci (předmětu činnosti). Tato 

otázka byla předmětem mnohých sporů v souvislosti s možností ochrany profesionálů 

prostřednictvím spotřebitelského práva. Podle některých evropských směrnic je totiž 

rozhodný účel právního jednání, pro jiné však úzký vztah k odbornosti. I tato 

skutečnost dokládá, že existují dva základní přístupy k určení profesionála. Podle 

prvního, který můžeme označit jako absolutní, má určitá osoba kvalitu vlastnost 

profesionála, ať již v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá jakékoliv smlouvy 

(např. automechanik uzavírá smlouvu o internetovém připojení do své provozovny). 

Tento pohled je zdůvodněn obecně uznávaným vyšším standardem, který je kladen na 

osoby, které vykonávají určitou činnost jako odborníci. V konkrétních případech se 

však může jevit nespravedlivým. Tak tomu bude zejména ve specializovaných 

odvětvích. Podle druhého přístupu kvalitu profesionála nabývá pouze relativně, pokud 

jedná v rámci své specializace (např. zedník nakupuje maltu). Je patrné, že posléze 

uvedený přístup je k profesionálům shovívavější.  

Podle mého názoru by vhodným řešení byla určitá kombinace těchto dvou 

přístupů. Myslím si, že primárně by se mělo vycházet z předpokladu, že profesionál je 

dostatečně odborný jako určitý průměrný obchodník. Ovšem v oblastech, které jsou 

                                                

118 Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 

jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů. 
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typické svou komplikovaností a specializací by tomu tak být nemělo a pokud takovou 

zvláštní odborností nedisponuje, mělo by na něj být pohlíženo jako na neprofesionála. 

V této souvislosti D. D. Barnhizer příhodně uvádí: „Dlouho zastávaný předpoklad, že 

‚sofistikovaní obchodníci‘ nepotřebují zvláštní právní ochranu, když kontrahují mezi 

sebou navzájem, již nadále neobstojí. Všichni potřebujeme právní ochranu, ledaže 

právě kontrahuje ohledně toho, co je předmětem naší činnosti“
119

.   

4.3 Snaha o definici pojmu 

Poslední otázkou je, zda lze vůbec slabší stranu obecně definovat, a v případě, 

že ano, tak jak. V právní úpravě tuzemské i zahraniční nacházíme toliko postup pro 

určení slabší strany v konkrétním případě; tak se dozvíme, kdo je spotřebitel, nájemce, 

zaměstnanec, dítě apod.
120

 Také právní doktrína na takové vymezení rezignuje 

s poukazem na široké spektrum příčin nerovnosti ve smluvních vztazích, a nanejvýš 

slabší stranu vymezí demonstrativním výčtem příčin slabosti
121

. Výjimku tvoří pasáž v 

komentáři k občanskému zákoníku od P. Tégla a D. Weinholda pojednávající o slabší 

straně v souvislosti s § 630 OZ, jež stanoví meze smluvní volnosti v případě 

modifikace délky promlčecí lhůty. Zde autoři uvádějí, že „[s]labší stranou je obecně 

ten subjekt (fyzická osoba, právnická osoba, podnikatel, nepodnikatel), jehož 

autonomie je z důvodu faktické překážky omezena tak, že nemá reálnou možnost 

                                                

119  BARNHIZER, D., D., Inequality of Bargaining Power. op. cit., str. 54. 

120 Český občanský zákoník sice s pojmem slabší strana pracuje, nicméně jej nevymezuje. Ustanovení § 

433 odst. 2 OZ nás navádí, že jí bude zpravidla neprofesionál. Kromě toho můžeme vzpomenout snahu 

v důvodové zprávě, kde se uvádí, že „[k]do je slabší stranou, vyplývá z povahy věci všude tam, kde mezi 

stranami existuje faktická nerovnováha co do skutečné možnosti uplatnit a obhajovat soukromé zájmy“. 

Příkladmo se potom vyjmenovávají vztahy mezi osoby, které nejsou plně svéprávné, a osobami plně 

svéprávnými, mezi spotřebiteli a dodavateli, zaměstnanci a zaměstnavateli, nájemci a pronajímateli. 

Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, op. cit., str. 152. 

121
 Srov. např. M. Fontaine in GHESTIN, J. a FONTAIN, M. (sous dir. de) La protection de la partie 

faible dans les rapports contractuels. Rapport de synthése. op. cit., str. 649. Dále ZOULÍK, F. 

Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. op. cit., str. 8.  
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rozhodnout o vstupu do závazku či změnit jeho základní podmínky“
122

. Na základě 

předchozích závěrů učiněných v této práci lze souhlasit s první částí věty, tj. že slabší 

stranou je subjekt (bez dalších přívlastků), jehož autonomie je z důvodu faktické 

překážky omezena. Uplatnění svobodné vůle, díky níž mohou osoby uskutečňovat a 

především chránit své soukromé zájmy, je podle mého názoru smyslem ochrany slabší 

strany. Na uplatnění vůle mají (větší či menší) vliv faktické překážky, za nichž daná 

osoba jedná. Může se jednat o její osobní vlastnosti, ale také o okolnosti vnější, na její 

osobě nezávislé. Jisté pochybnosti však mám o vymezeném projevu tohoto nedostatku, 

který se váže ke vstupu do závazku a změnám jeho základních podmínek. Ten se podle 

mého názoru vztahuje toliko ke slabosti způsobené značnou ekonomickou silou 

spolukontrahenta. Existují ale přeci i jiné příčiny slabosti. Navíc se omezuje pouze do 

oblasti právního jednání, a to ještě jen na vstup do závazku nebo jeho změnu
123

. 

Postavení slabší strany ale nemusí být spojeno právě s ním, ale také s faktickým 

jednáním. Proto slabší stranu chápu spíše jako je osobu, která z důvodu svých 

osobních vlastností nebo okolností, ve kterých se právě nachází, není schopna jednat 

podle své bezvadné nebo svobodné vůle, a hrozí, že její zájmy nebudou dostatečně 

chráněny proti možnému zneužití silnější stranou.  

4.4 Shrnutí čtvrté části 

Slabší stranou je osobu, která z důvodu svých osobních vlastností nebo 

okolností, ve kterých se právě nachází, není schopna jednat podle své bezvadné nebo 

svobodné vůle, a hrozí, že její zájmy nebudou dostatečně chráněny proti možnému 

                                                

122 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 

Praha. Leges, 2011, ISBN 978-80-7502-003-1, str. 988. 

123 To podle mého koliduje například s úpravou práv „klasických“ slabších stran – zaměstnance a 

nájemce; ti jsou přeci chráněni i proti svévolnému ukončení závazku. 
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zneužití silnější stranou. Není přitom důvod a priori vylučovat z ochrany osoby 

právnické; jejich velikost a vnitřní uspořádání mohou mít však vliv na požadavek 

profesionality. Slabší stranou může být nepochybně i profesionál. Kvalita profesionála 

odůvodňuje použití vyššího standardu na jednání takových osob, což je podstatné pro 

posouzení vnitřní slabosti. S ohledem na komplikovanost a specializaci pro 21. století 

typické mám za to, že by profesionalita měla být posuzována s přihlédnutím k oblasti 

specializace. V případě nedostatků vnějších by měl být brán ohled na ochranu 

hospodářské soutěže, již by mohla přílišná regulace narušit. 
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Závěr 

Zásada ochrany slabší strany není žádným novem, které by právo poznalo až 

s posledními staletími. Ochrana slabších byla jednou ze základních funkcí práva vždy. 

Změny společenské a hospodářské však vytvořily – a stále vytvářejí – další zdroje 

slabosti, díky nimž se prohlubuje faktická nerovnost mezi subjekty práva. Ve 

smluvním závazkovém právu se převaha jedné ze stran projevuje tak, že v podstatě 

zneužitím zásady smluvní autonomie silnější strana diktuje slabší straně své podmínky 

a vnucuje ji tak svou vůli. Prostor pro uplatnění vůle slabší strany, a tedy pro ochranu 

jejich zájmů, je umenšován. Takový výsledek však naráží na koncepci moderního 

soukromého práva, které má napomáhat realizaci práva jednotlivců na sebeurčení. Aby 

se smluvní autonomie nestala jen pouhou prázdnou frází, je potřeba zakročit na její 

obranu. Materiální pojímání zásady smluvní autonomie a zásady rovnosti apeluje na 

zkoumání jejich skutečného prosazení. To je ochrana slabší strany. Nejedná se o 

výjimku z pravidla či protikladný princip, nýbrž o snahu, aby jejich působení bylo 

v souladu s jejich vlastními cíli a bylo spravedlivé. 

Ptáme-li se, kdo je slabší stranou, je třeba pátrat po příčinách slabosti. Obecně 

je pro slabší stranu typický nedostatek vyjednávací síly, který může spočívat 

v neschopnosti vyhodnotit z hlediska svých zájmů určitou situaci. Tyto příčiny slabosti 

jsou vnitřní, osobní (franc. personelle, inhérente). Vyjednávací síla může působit i 

neschopnost v souladu se svými zájmy určité řešení prosadit; to je slabost vnější, 

relativní či strukturální (franc. relative, structurelle). Mezi prvně zmíněnými můžeme 

rozlišovat nedostatky rozumové (intelektuální) a volní, nedostatek znalostí a v 

některých případech i lehkomyslnost a racionální apatii. Vnější příčiny slabosti jsou 

představovány určitými překážkami svobodnému uplatnění vůle a jsou nezávislé na 

nedostatcích vnitřních. Jedná se o případ ekonomické převahy silnější strany a stavu 
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potřebnosti slabší strany. V případech obou kategorií nedostatků se slabší strana 

nachází v závislém postavení. Ochrana jejích zájmů do značné míry závisí na jednání 

silnější strany – zda její slabosti zneužije. Otázka, v jaké míře musí být slabost 

přítomna, aby odůvodňovala poskytnutí zvláštní ochrany, je nadmíru složitá, 

s ohledem na možnou (a v praxi častou) kumulaci příčin slabosti. Obecně lze říci, že 

ochrana by měla být poskytnuta v případech, kdy svobodná vůle chybí nebo bylo její 

uplatnění narušeno natolik, že by se osoba jinak vůbec nezavázala. Konkrétní 

posouzení bude vždy záviset na okolnostech případu a také na vnímání spravedlnosti.  

V platném právu lze rozeznávat dva přístupy, jejichž prostřednictvím je slabší 

straně poskytována ochrana: materiální a formální. Materiální ochrana je poskytována 

in concreto na základě znalosti konkrétního případu a vyhodnocení vzájemného 

postavení obou smluvních stran, jakož i případného zneužití slabosti. Přichází až ex 

post. Vhodná je spíše pro výjimečné případy, které nelze dost dobře generalizovat. 

Formální ochrana vychází z určitých stereotypů. Pomocí formálních znaků vytváří 

typizované případy výskytu slabší strany, díky nimž lze snáze identifikovat regulované 

situace, a ochranu je možné poskytovat i ex ante. Oba zmíněné přístupy mají svá 

negativa i pozitiva; zohlednit je třeba zejména právní jistotu. Kloním se spíše 

k formálnímu způsobu ochrany jako výchozímu pravidlu, s tím však, že by z něj 

v odůvodněných případech měly být připuštěny výjimky ve prospěch materiálního 

pojetí. 

Na konec docházím i k obecné definici slabší strany. Je jí osobu, která 

z důvodu svých osobních vlastností nebo okolností, ve kterých se právě nachází, není 

schopna jednat podle své bezvadné nebo svobodné vůle, a hrozí, že její zájmy nebudou 

dostatečně chráněny proti možnému zneužití silnější stranou. Není přitom důvod a 

priori vylučovat z ochrany osoby právnické; jejich velikost a vnitřní uspořádání 

mohou mít však vliv na požadavek profesionality. Slabší stranou může být nepochybně 
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i profesionál. Kvalita profesionála odůvodňuje použití vyššího standardu na jednání 

takových osob, což je podstatné pro posouzení vnitřní slabosti. S ohledem na 

komplikovanost a specializaci pro 21. století typické mám za to, že by profesionalita 

měla být posuzována s přihlédnutím k oblasti specializace. V případě nedostatků 

vnějších by měl být brán ohled na ochranu hospodářské soutěže, již by mohla přílišná 

regulace narušit. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, rakouský občanský 

zákoník  

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch, německý občanský zákoník 

CC   Code civil, francouzský občanský zákoník 

CEC Code Européen des Contrats, návrh Evropského smluvního 

zákoníku 

CO   Code des obligations, švýcarský zákoník obligačního práva 

DCFR Draft Common Frame of References, Návrh společného 

referenčního rámce 

GG   Grundgesetz, Základní zákon Spolkové republiky Německo 

OZ   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PECL Principles of European Contract Law, Principy evropského 

smluvního práva 

SMS’s   Small and medium enterprises, malé a střední podniky 
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Slabší strana v soukromém právu (srovnávací studie) 

Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá obecným pojmem slabší strana v soukromém právu, 

především pak v právu závazkovém smluvním. Právní úprava v českém (novém) 

občanském zákoníku, jakož i mnohé příklady zahraniční dokládají, že ochrana slabší 

strany je stále aktuálním tématem. Hlavním cílem této práce je pokus o teoretické 

vymezení slabší strany. Samotná diplomová práce pojednává o tomto tématu ve 

čtyřech částech. První část poskytuje širší ideový úvod do problematiky ochrany slabší 

strany. Je zde rozebírána otázka místa tohoto principu mezi tradičními 

soukromoprávními zásadami smluvní volnosti a rovnosti. Druhá část pojednává o 

různých příčinách slabosti, které lze v platném právu identifikovat. Po zobecnění jsou 

prezentovány ve dvou poměrně zřetelně odlišitelných skupinách, které nazývám 

slabostmi vnitřními a vnějšími, podle toho, zda zdroj slabosti vychází z vlastností 

subjektu, nebo je dán jinými okolnostmi. Třetí část představuje přístupy, které platné 

právo volí k poskytnutí ochrany slabší straně. Rozlišováno je mezi přístupem 

materiálním, který in concreto zkoumá přítomnost slabosti, a přístupem formálním, 

jenž se uplatní automaticky, jsou-li naplněny stanovené formální znaky. V této části 

jsou také představeny koncepty z různých právních řádů. Důraz je přitom kladen na 

jejich význam pro interpretaci „slabší strany“ podle českého občanského zákoníku. 

Závěrečná, čtvrtá část se nejprve zabývá otázkami, zda může být slabší stranou 

právnická osoba a profesionál, a pokouší se vymezit určitá kritéria, která by v těchto 

případech měla být zohledňována. Na konci této části se pokouším o teoretické 

vymezení slabší strany. Tu s ohledem na závěry učiněné v předchozích částech 

vymezuji jako osobu, která z důvodu svých osobních vlastností nebo okolností, ve 

kterých se právě nachází, není schopna jednat podle své bezvadné nebo svobodné vůle, 

a hrozí, že její zájmy nebudou dostatečně chráněny proti možnému zneužití silnější 

stranou. 
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slabší strana – vyjednávací síla – závislost  
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The weaker party in private law (a comparative study) 

Abstract 

This master’s thesis deals with the concept of the weaker party in private law, 

especially in contract law. Legislation in the (new) Czech Civil Code, as well as many 

examples from other states, demonstrate that the protection of the weaker party is still 

a living topic. The principal aim of this thesis is to propose a definition of the weaker 

party in general meaning. The thesis itself discusses this matter in four parts. The first 

part provides a wider ideological introduction to the protection of the weaker party. It 

deals with the place of this principle among traditional private law principles of liberty 

of contract and equity. The second part describes various causes of weakness that can 

be identified in applicable law. After generalization, there are two main groups to be 

relatively clearly distinguished in which the weaknesses can be presented; I call them 

internal weaknesses and external weaknesses according to whether the source of the 

weakness stems from the subject itself or from other circumstances. The third part 

presents approaches which applicable law uses to provide protection for the weaker 

parties. A distinction can be made between a material approach, which examines the 

presence of weakness in concreto, and a formal approach, which is applied 

automatically when formal features are met. This part also introduces concepts from 

various jurisdictions, with an emphasis on their importance for the interpretation of the 

"weaker party" in the Czech Civil Code. The last part first examines, whether a legal 

person or a professional could be regarded as a weaker party, and attempts to define 

certain criteria that should be in such cases taken into account. At the end of this part, I 

am trying to present a definition of the weaker party. In the light of the conclusions 

made in the previous parts, it is defined as a person that, because of its personal 

characteristics or circumstances in which it finds itself, is not able to act according to 

its perfect or free will, and thus there is a risk that its interests will not be sufficiently 

protected against possible abuse by the stronger party. 
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weaker party – bargaining power – dependence 


