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Úvod
V současné době se obchodní podmínky staly běžnou součástí smluv vnitrostátních i
mezinárodních. Pro podnikatele, vzhledem k množství uzavíraných smluv, jsou
nezbytnou součástí díky urychlení kontraktačního procesu a snižování nákladů. Při
použití obchodních podmínek se uzavíraní smluv velice zjednodušuje a může je snadno
uzavírat i řadový pracovník. Podstatnou výhodou je také možnost ujednat jednostrannou
změnu obchodních podmínek za určitých předpokladů. Tak jak jsou obchodní podmínky
hojně využívány podnikateli, tak se s nimi téměř denně setkává i spotřebitel. Kromě
obchodních podmínek se v praxi hodně používají i smluvní doložky obsažené ve
vykládacích pravidlech, a to zejména ve sféře mezinárodního obchodu.

Důvodem, proč jsem se rozhodla psát diplomovou práci na téma obchodní podmínky a
doložky je skutečnost, že právní úprava institutu obchodních podmínek a doložek zůstává
stručná, obsahuje ovšem řadu novinek oproti předchozí právní úpravě platné
do 1. 1. 2014. Významnou novinku představuje problematika kolizí obchodních
podmínek, dále jsou to pravidla pro jednostrannou změnu, a také nově zakotvené
obsahové korektivy v podobě překvapivých ujednání. Tato skutečnost poskytuje prostor
pro odbornou literaturu k vytváření různých názorů a odpovědí na otázky, které poskytuje
právní praxe. Cílem mé práce je analyzovat, jak na otázky týkající se problematiky
obchodních podmínek odpovídají znalci obchodního práva. Podívám se i na legislativní
řešení zahraniční literatury – na Vídeňskou úmluvu o mezinárodní koupí zboží CIGS, na
Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a na Principy evropského
smluvního práva PECL.

Pro dosažení cíle práce použiju metodu deskriptivní a komparativní. Pomocí deskriptivní
metody popíšu aktuální pohled na problematiku obchodních podmínek a doložek
z hlediska současné literatury. Komparativní metodu využiju ke srovnávání pojetí
problémů a názorů různých autorů, za účelem vytvoření a zdůvodnění vlastního
stanoviska.

5

V první kapitole se budu věnovat vymezení institutu obchodních podmínek, rozdělení a
funkcím obchodních podmínek. V následující kapitole se budu věnovat inkorporaci
obchodních podmínek, a to jak ve vztazích mezi podnikateli, tak i mezi nepodnikateli.
Ve třetí kapitole se podívám na problém kolizí obchodních podmínek, a to na teoretické
přístupy řešení kolize obchodních podmínek a na přístup v občanském zákoníku.
Ve čtvrté kapitole se budu věnovat specifické obsahové kontrole obchodních podmínek,
zejména zákazu překvapivých ujednání. V páté kapitole bude rozebrána problematika
změn obchodních podmínek, zejména se zaměřím na jednostrannou změnu. Poslední
kapitola bude věnována problematice doložek obsažených ve vykládacích pravidlech.
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1. Právní pojetí, druhy a funkce institutu obchodních
podmínek
1.1.

Právní pojetí institutu obchodních podmínek

Podle tradičního právního pojetí jsou obchodní podmínky chápany jako nepřímá smluvní
ujednání, která se stanou součástí smlouvy v okamžiku, kdy s tím obě strany projeví
souhlas. Pro tyto obchodní podmínky je charakteristické, že nebyly obsaženy ve vlastním
textu smlouvy, ale mimo něj. Tradičně platí zásada, že odchylná ujednání ve smlouvě
mají před zněním obchodních podmínek přednost. 1 Je logické, že skutečná vůle stran se
projeví pravděpodobněji a přesněji při individualizovaném smluvním vyjednávání než při
akceptaci předem připraveného textu, kterému strany často nevěnují patřičnou pozornost
a někdy jej ani nečtou. Preference individuálně vyjednaných ustanovení ve smlouvě před
obchodními podmínkami je rovněž projevem zásady autonomie vůle. 2
Široké (materiální) pojetí obchodních podmínek zahrnuje jakékoliv, nikoliv individuálně
dojednané, součásti smluv, které mohou být jevově skryty jako součást individuálně
dojednané smlouvy, pokud se určité „bloky“ takto sestavených smluv ocitly mimo
kontraktační dispozici druhé strany, protože se jednalo o předem předpřipravené a
opakovaně používané klauzule bez ohledu na svoje fyzické umístění mimo „tělo
smlouvy“.
Podle Ireny Pelikánové

3

je nutno status obchodních podmínek hodnotit materiálně a

nikoliv formálně: „V tomto ohledu je třeba zmínit, že nový zákoník velmi nesprávně
pojímá termín "obchodních podmínek" formálně, tj. podle toho, zda jde o separátní
dokument, či nikoli. Takové rozlišení bylo smysluplné (a objevovalo se) v době, kdy
reprografické technologie neumožňovaly jednoduše zahrnout předpřipravená smluvní
ustanovení přímo do těla smlouvy. Dnes je ovšem situace jiná a je na čiré libovůli
podnikatele, zda předpřipravená ustanovení vtělí přímo do smlouvy, nebo do separátního
dokumentu. Z tohoto důvodu pak také moderní právní řády chápou pojem "obchodní
§ 1751 OZ věta druhá, § 273 odst. 2 Obch. Z.
BEJČEK, Josef. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1.
vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 19. Spisy Právnické fakulty MU, řada
teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
3
PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK Jan, FIALA Josef a kol. Občanský
zákoník. Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.70.
1
2
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podmínky" materiálně, tedy tak, že jde o předpřipravená a opakovaně používaná
ustanovení, ať už jsou kdekoli (srov. např. čl. 2.1.19 odst. 2 principů UNIDROIT, kterými
se jinak náš zákonodárce inspiroval). V našem právu bude nutno k témuž dospět
výkladem, jinak by podnikatelé mohli celé úpravě snadno unikat.“
Proti výše citovanému názoru se ohrazuje Josef Bejček, 4 který mluví o obchodních
podmínkách obsažených ve vlastním textu smlouvy jako o nedorozumění. Také odkazuje
na zásady UNIDROIT (čl. 2.19), 5 a na komentář UNIDROIT podle kterého je
rozhodující, aby tyto podmínky byly pro běžné a opakované použití stanoveny předem
(jde tedy o povinný „standard“) a aby je jejich předkladatel používal bez jednání s druhou
stranou. To podle J. Bejčka odpovídá spíše úpravě tzv. adhezních smluv podle ustanovení
§ 1798 a násl. OZ, a je tedy nutno rozlišovat skupinu, která se tradičně nazývá „obchodní
podmínky“ a druhý případ tzv. „vzorových“ (standardních) podmínek – nevyjednaných,
volně a nerozeznatelně rozptýlených ve smluvním textu mezi podmínkami individuálně
projednanými, které se v našich poměrech posoudí podle úpravy smluv uzavíraných
adhezním způsobem.
Podle Josefa Bejčka je názor, že obchodní podmínky nemusí být obsaženy mimo vlastní
text smlouvy, odrazem německé doktríny a judikatury. Německá úprava obchodních
podmínek a s ní spojena judikatura a komentáře je podrobná, propracovaná, založená na
zákonné definice obchodních podmínek, která byla dlouhodobě rozvíjená judikaturou.
Navíc německé soukromé právo neobsahuje na rozdíl od práva českého obecnou úpravu
ochrany slabší strany a adhezních smluv. Proto by bylo velmi kontroverzní, kdyby se
česká judikatura měla přiklonit k německým testům a definičním kritériím přípustnosti
obchodních podmínek. 6
Ohledně pojetí obchodních podmínek formálně nebo materiálně, přikláním se k názoru I.
Pelikánové a souhlasím s potřebou chápat obchodní podmínky materiálně. Jak dále uvádí
v Komentáři 7 k OZ: „Vymezení obchodních podmínek v návrhu PECL (čl. 2:209 odst. 3)

BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 22. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice
Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
5
UNIDROIT. Zásady mezinárodních smluv. 1. vyd., Praha: Codex Bohemia, 1997, s. 63–64.
6
BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 20-21. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická,
edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
7
PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK Jan, FIALA Josef a kol. Občanský
zákoník. Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.70.
4

8

je skutečně odlišné (viz výše), protože se týká ustanovení předem připravených některou
ze stran pro neurčitý počet smluv určité povahy, které nejsou předmětem individuálního
projednání. Vidíme, že nejenom ve spotřebitelském právu český zákonodárce nepřevzal
základní pojem směrnice spočívající v individuálně neprojednané klauzuli ve smlouvě,
ale i v souvislosti s obchodními podmínkami se zdržel jakéhokoli vymezení, což vede k
výše zmíněné anachronické formalizaci. Podobně formální přístup nalezneme i v § 1799.“
S argumentaci J. Bejčka, že nevyjednané, volně a nerozeznatelně rozptýlené obchodní
podmínky ve smluvním textu mezi podmínkami individuálně projednanými, se mají
posoudit podle úpravy adhezních smluv, nesouhlasím. Dokážu si představit, že smlouva
nebude uzavřena adhezním způsobem, a přitom bude obsahovat obchodní podmínky
přímo v matérii smlouvy, tedy obchodní podmínky v materiálním pojetí. Jak uvádí Irena
Pelikánová 8 v komentáři k OZ ohledně § 1751: „Ustanovení prvého odstavce doplňuje
§ 1799 týkající se adhezních smluv. Vymezení pojmu adhezních smluv nalezneme
v § 1798. Odkaz na obchodní podmínky se bude zpravidla vyskytovat právě v tomto druhu
smluv, proto se také § 1799 bude používat často. Vyplývá z něj, že odkaz na podmínky ve
smlouvě neobsažené je platný jenom za předpokladu, že slabší smluvní strana s doložkou
a jejím významem byla předem seznámena nebo že význam doložky musela znát. V tomto
kontextu je zvlášť významné rozlišení podmínek nepřevzatých do smlouvy a podmínek do
smlouvy zahrnutých (viz níže). Ustanovení § 1751 stejně jako § 1799 se týká jenom prvých
uvedených.“ Pokud tedy byla smlouva uzavřena adhezním způsobem a odkazuje na
obchodní podmínky nezahrnuté do smlouvy, uplatní se § 1751 spolu s § 1799.

1.2.

Druhy obchodních podmínek

Obchodní podmínky lze dělit z hlediska způsobu vzniku a dosahu obchodních podmínek
na: a) obchodní podmínky odborných nebo zájmových organizací („vzorové“ neboli
„kvalifikované“), b) obchodní podmínky jedné smluvní strany (jednostranně
koncipované), c) obchodní podmínky sjednané v běžném obchodním styku při závazku
k dlouhodobému plnění.
a) Obchodní podmínky tzv. kvalifikované – vypracovávají různá podnikatelská
sdružení tuzemská nebo mezinárodní. V obchodních vztazích mezi podnikatelem
PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK Jan, FIALA Josef a kol. Občanský
zákoník. Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.70.
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a spotřebitelem (B2C) by obchodní podmínky měly být připojeny k nabídce,
nebude-li prokázáno, že byly stranám z dřívějška známy (§ 1751 odst. 1 OZ). Ve
vztazích mezi podnikateli (B2B) se předpokládá jejich známost, proto na ně lze
pouze odkázat a nemusí být připojeny k nabídce, ani nemusí být prokázáno, že
stranám byly při uzavírání smlouvy známy (§ 1751 odst. 3 OZ). To platí i pro
obchodní podmínky smluv uzavřených bez účastí podnikatele, které OZ
nevylučuje. Tato možnost umožnuje jednou profesionálně a důkladně zpracovaný
smluvní model použit opakovaně a ušetřit náklady.
b) U obchodních podmínek, které vypracovala jedna smluvní strana se obecná
znalost předpokládat nedá a partneři si s nimi musí skutečně seznámit. Podnikatel,
který obchodní podmínky předkládá, má zájem, aby druhá strana tyto podmínky
přijala beze změny. Občanský zákoník ale počítá se situaci, kdy dojde k rozporu
mezi obchodními podmínkami, které připojil navrhovatel ke své nabídce a
podmínkami, které připojil akceptant ke své akceptaci. V praxi je časté, že jedna
smluvní strana připojí k nabídce své obchodní podmínky a druhá smluvní strana
tuto nabídku přijme, zároveň ale zašle své obchodní podmínky a pokládá smlouvu
za uzavřenou ve znění jeho obchodních podmínek. Dle § 1751 odst. 2 OZ pro tuto
situaci platí, že smlouva je uzavřena s obsahem určeným v rozsahu, v jakém
vzájemně zaslané obchodní podmínky nejsou v rozporu. Tento princip, uzavření
smlouvy i pro případ rozporu mezi obchodními podmínkami, platí i pro případ, že
by obchodní podmínky jedné ze smluvních stran tento postup vylučovaly.
Výjimku stanoví občanský zákoník pro případ, kdy by některá ze stran po výměně
nabídky a akceptace vyloučila uzavření smlouvy při rozporu obchodních
podmínek, ve lhůtě bez zbytečného odkladu (§ 1751 odst. 2 OZ). 9
c)

Z hlediska postupu při realizaci změny obchodních podmínek lze ještě rozlišovat
obchodní podmínky uzavírané v běžném obchodním styku při závazku
k dlouhodobému plnění. Předpokladem je, že podnikatel uzavírá smlouvu
v běžném obchodním styku, s větším počtem osob a obsahem smluv je závazek
k dlouhodobému opětovnému plnění stejného druhu. V praxi bývá obvyklé, že
strana poskytující plnění má zájem na změnách obchodních podmínek v průběhu
trvaní vztahu, kterými reaguje na změny v podnikatelském prostředí a na

HORÁČEK, Tomáš. In: ČERNÁ, Stanislava, PLÍVA, Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd.
- Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 41. ISBN 9788087146767
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příslušném trhu. Občanský zákoník pro tuto situaci připouští, aby si strany již při
uzavření smlouvy ujednaly, že může dojít k jednostranné změně obchodních
podmínek. Podmínkou platnosti ale je, že tato změna musí být přiměřená,
rozumná, musí vyplývat z povahy závazku, a potřeba změny musí být zřejmá již
při uzavírání smlouvy. Navíc ujednání o přípustnosti jednostranné změny musí
obsahovat dohodu o tom, jakým způsobem bude změna obchodních podmínek
druhé straně oznámena a zároveň musí obsahovat právo druhé strany změnu
odmítnout a smlouvu vypovědět. Výpovědní doba musí být dostatečná pro
obstarání plnění od jiného dodavatele. K ustanovením, která by s právem
výpovědí spojovala zvláštní zatěžující povinnost, se nepřihlíží. 10
Dělení obchodních podmínek na „spotřebitelské“ a „podnikatelské“ má význam
především z hlediska informačních povinností. Pokud se ve vztazích mezi podnikateli
určí část obsahu smlouvy odkazem na obchodní podmínky externě vypracované
obchodními nebo zájmovými organizacemi, nemusí se tyto obchodní podmínky
k návrhu smlouvy přikládat, jak jsem jíž zmínila výše. Zvolené řešení (převzaté
z ustanovení § 273 obchodního zákoníku) je výrazem profesionality a zbavuje
podnikatele zbytečné informační zátěže. Mírnější požadavky na informační povinnost
druhé strany při podnikatelské kontraktaci musí samozřejmě splňovat obecné
požadavky na poctivost jednání, ochranu dobré víry, zákaz zneužití práva. 11
Ve vztahu uzavíraném se spotřebitelem, musí být naplněn vyšší informační standard
a zákon zde požaduje, aby obchodní podmínky byly připojeny k nabídce nebo byly
stranám při uzavření smlouvy známy, ať už tyto podmínky vypracovaly obchodní či
zájmové organizace nebo sám podnikatel.

1.3.

Funkce obchodních podmínek

Rozvoj hospodářství a neustálý růst počtu obchodních spojení si vynutil potřebu
standardizace závazků a využívání obchodních podmínek. Obchodní podmínky v podobě
předem formulovaných součástí smluv šetří zdlouhavé a nákladné vyjednávání a tím
HORÁČEK, Tomáš. In: ČERNÁ, Stanislava, PLÍVA, Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd.
- Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 42. ISBN 9788087146767
11
BEJČEK, Josef. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 30. Spisy Právnické fakulty MU, řada
teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
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snižují náklady na kontraktaci. V současných podmínkách a zejména u tzv. masových
smluv – typicky bankovních, pojišťovacích, přepravních, internetových obchodů apod.
by bylo neúměrně nákladné zůstat u klasického modelu individuálního vyjednávaní o
celém obsahu smlouvy. 12
Josef Bejček 13: „Všeobecné obchodní podmínky také mohou v řadě oblastí funkčně
nahrazovat neexistující zákonnou úpravu určitých de facto smluvních typů nebo jí mohou
i předcházet. Mohou tak plnit fakticky funkci dispozitivního (zákonného) práva jakožto
soubor pravidel chování, která platí v inkorporované podobě, nedohodnou-li si strany
něco jiného. Typová smluvní volnost se pomocí obchodních podmínek může racionálně
naplňovat.“ Myslím si, že výše uvedený názor dobře vystihuje přednosti využití
obchodních podmínek, a ty skutečně umožnují stranám odchýlit se od dispozitivní
zákonné úpravy a vytvořit si vlastní soubor pravidel.
Transparentní obchodní podmínky podnikatelů navíc mohou samy o sobě být předmětem
konkurence mezi nimi a kritériem, podle něhož si zákazníci (zejména profesionálové)
volí jednotlivé obchodní partnery. Funkce dobře koncipovaných obchodních podmínek
se dají shrnout následujícím způsobem: 14
•

homogenizují a zprůhledňují soukromoprávní prostředí, v němž se smluvní strany
pohybují a zakotvují, formalizují (kvazikodifikují a kvazinormují) obchodní
zvyklosti, čímž

•

vedou nepřímo k transparentní a proporcionálnější úpravě vztahů;

•

umožnují potenciálním spolupracujícím podnikatelům i zájemcům z řád
spotřebitelů informovanější rozhodování o volbě budoucího kontrahenta;

•

usnadňují nediskriminační chování na trhu;

•

zvyšují právní jistotu;

•

zvyšují předvídatelnost;

•

homogenizují, rozdělují a standardizují smluvní riziko;

•

racionalizují, zrychlují a typizují hromadné obchody;

BEJČEK, Josef. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 34-37. Spisy Právnické fakulty MU, řada
teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
13
BEJČEK, Josef. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní podmínky.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 34. Spisy Právnické fakulty MU, řada
teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
14
Tamtéž.
12

12

•

umožnují levnější a spolehlivé zpracování a strukturované vedení velkoobjemové
smluvní agendy a její technizaci;

•

snižují transakční náklady kontraktace a rozkládají jednorázově vynaložené
náklady na dosažení jednotného standartu do mnohočetných vztahů;

•

vyplňují mezery v právní úpravě typových smluv;

•

umožnují flexibilitu při zavádění nových obchodů a služeb;

•

garantují obsahovou správnost, vyváženost a férovost smluv.
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2. Inkorporace obchodních podmínek
2.1.

Obecně k inkorporaci obchodních podmínek do smlouvy

Inkorporace obchodních podmínek znamená způsob jejich začlenění do smlouvy. Aby se
obchodní podmínky staly součástí smlouvy, musí být naplněny zákonné požadavky.
Zákonné požadavky na řádné včlenění obchodních podmínek do smlouvy mohou být
naplněny podle § 1751 odst. 1 věta první OZ nebo podle § 1751 odst. 3 OZ. Pokud byly
obchodní podmínky vypracovány odbornými nebo zájmovými organizacemi a smlouva
byla uzavřena mezi podnikateli, použije se inkorporace dle § 1751 odst. 3 OZ. V případě
ostatních obchodních podmínek v jakémkoliv vztahu (podnikatelském i spotřebitelském)
anebo obchodních podmínek kvalifikovaných ve vztahu se spotřebitelem se použije
inkorporace podle § 1751 odst. 1 věta první OZ. Pokud tyto zákonné požadavky nebudou
naplněny, obchodní podmínky se nestanou součásti smlouvy a nebude se k nim přihlížet.
Pro inkorporaci obchodních podmínek do smluv uzavíraných se spotřebitelem je důležité
upozornit na usnesení Ústavního soudu ze dne 11.11.2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. V tomto
usnesení Ústavní soud uvádí, že aplikace všeobecných obchodních podmínek ve
spotřebitelských smlouvách má nejen formální omezení, nýbrž i obsahová. Usnesení
Ústavního soudu ze dne 11.11.2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11: „V praxi se zásada poctivosti
projevuje mimo jiné tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu
formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a
logicky uspořádaný. Například smluvní ujednání musí mít dostatečnou velikost písma,
nesmějí být ve výrazně menší velikosti než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech,
které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Uvedená zásada poctivosti dopadá i na
aplikaci všeobecných obchodních podmínek. Jak bylo uvedeno v bodě 9, i ve
spotřebitelských smlouvách je možno všeobecné obchodní podmínky uplatnit, nicméně
taková aplikace má nejen uvedená formální omezení, nýbrž i omezení obsahová.“
Obsahovými omezeními jsou v rozhodnutí myšleny usnesení o smluvní pokutě a rozhodčí
doložka: „Je třeba zdůraznit, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na
rozdíl třeba od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do
každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak
nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým
písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná
a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí
14

doložka nebo ujednání o smluvní pokutě). Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná
si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu.“
Kromě toho usnesení Ústavního soudu potvrzuje rozhodovací praxi, že důkazní břemeno
leží na tom, kdo se platností obchodních podmínek dovolává: „Soudní judikatura již v
devadesátých letech v této souvislosti dospěla k závěru, že "obchodní podmínky, na které
ve smyslu § 273 odst. 1 ObchZ smlouva odkazuje a jež jsou k ní připojeny nebo jsou
smluvním stranám známy, nemusí být samostatně podepisovány účastníky smluvního
vztahu. V pochybnostech však musí ten, kdo se jich dovolává, prokázat, že byly ke smlouvě
připojeny anebo že byly druhé straně známy" (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne
24. 2. 1998 sp. zn. 5 Cmo 318/97, publikováno v soudních rozhledech 10/1998, str. 259).“

2.2.

Inkorporace obchodních podmínek podle ustanovení § 1751
odst. 1 věty první OZ

Ustanovení § 1751 odst. 1 OZ se vztahuje na všechny druhy obchodních podmínek a
jejich inkorporaci ve všech druzích závazkových vztahů. Dané ustanovení se uplatní také
pro obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi mimo
vztahy mezi podnikateli, ale dobrovolně lze tyto požadavky aplikovat i na vztahy mezi
podnikateli. Zákon v tomto ustanovení stanoví jakési „univerzální“ požadavky na
inkorporaci obchodních podmínek, podle něhož platí, že „část obsahu smlouvy lze určit
odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou
stranám známy“. Z tohoto lze dovodit tři způsoby, jak lze obchodní podmínky včlenit do
smlouvy: 15
•

odkaz na obchodní podmínky a připojení obchodních podmínek k návrhu na
uzavření smlouvy nebo

•

odkaz na obchodní podmínky a prokazatelná známost obsahu obchodních
podmínek smluvním stranám nebo

•

kombinace obou variant, a to odkaz na obchodní podmínky, připojení k nabídce a
jejich současná známost oběma smluvním stranám.

ONDREJOVÁ, Dana. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní
podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 52-53. Spisy Právnické fakulty
MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
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Odkaz na obchodní podmínky
Obchodní podmínky se nestávají součástí smlouvy automaticky, ale je k tomu potřebný
projev vůle stran být konkrétními obchodními podmínkami vázán. Protože jsou obchodní
podmínky spjaty se smlouvou, je jejich závaznost pro smluvní strany závislá na existenci
smlouvy, která na obchodní podmínky odkazuje, a tento odkaz musí být učiněn před
uzavřením smlouvy. Odkaz na obchodní podmínky musí být výslovný, určitý,
srozumitelný a měl by směřovat ke konkrétním obchodním podmínkám. V souladu
s § 4 OZ je podmínkou také pochopení podstaty odkazu osobou průměrného rozumu, a
to z pohledu obsahového (význam včleňovací doložky), a formálního (čitelnost, obecná
seznatelnost odkazu). 16
Uzavření smlouvy nemůže být odkazem na obchodní podmínky nahrazeno, jak je
uvedeno v rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22.05.2013, sp. zn, 25 Co 99/2013:
„vyplnění formuláře a zaškrtnutí souhlasu s podmínkami nelze považovat za projev vůle
uzavřít smlouvu, jestliže informace o tom, že se uzavírá smlouva a jaké má podstatné
náležitosti, jsou uvedeny teprve v podmínkách“.
Forma odkazu je odvozena od formy smlouvy, proto odkaz může být učiněn i ústním
upozorněním na obchodní podmínky nebo konkludentně, například gesto nevzbuzující
pochybnosti o významu inkorporace obchodních podmínek, ovšem pokud to dovoluje
forma smlouvy. 17
Jak uvádí M. Hulmák: 18 „Skutečnost, že odkaz na obchodní podmínky byl součástí
smluvního ujednání, může být v takovém případě zjevná z okolností, za nichž se uzavírá
smlouva, okolností, které smlouvě předcházejí, ale i následného chování stran, zavedené
praxe stran, např. předchozí výzva k podání návrhu, jednání stran po uzavření smlouvy,
předchozí uzavřené smlouvy. Jde o výklad právního jednání (§ 556). Byť je proto smlouva
uzavírána konkludentně, může být z okolností zjevné, že subjekt uzavírá smlouvy pouze za
stanovených obchodních podmínek, např. obchodní podmínky vylepené na prodejním
automatu, obchodní podmínky vyvěšené u pokladny, v dopravním prostředku.“ V tomto
ONDREJOVÁ, Dana. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní
podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 54-55. Spisy Právnické fakulty
MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
17
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č. 11-12, s.9.
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případě musí být obchodní podmínky přístupné celé, a to vyvěšením jejich úplného znění.
V případě, že bude vyvěšená jen část obchodních podmínek, musí být upozorněno, že
zbytek textu lze najít na určitém místě (například u pokladny, na recepci apod.). Ovšem
Hulmák 19 také dále uvádí: „Pouhé zveřejnění obchodních podmínek, vystavení
v provozovně nebo uvedení podmínek na druhé straně formuláře není odkaz ve smlouvě.
Pouhá seznatelnost obchodních podmínek tedy nevede k tomu, že se stávají součástí
smlouvy.“
Výše uvedené konstatování, že odkaz na obchodní podmínky může být učiněn i ústně
nebo konkludentně, např. vyvěšením v dopravním prostředku, je dle mého názoru jasné
a vyčerpávající, neboť forma odkazu je odvozena od formy smlouvy.

Připojení obchodních podmínek
Připojení obchodních podmínek musí být provedeno před uzavřením smlouvy, neboť
fakticky nahrazuje požadavek známosti obchodních podmínek. K připojení obchodních
podmínek může dojít fyzicky – v listinné podobě, a to buď společně s textem smlouvy
(přicvaknutí ke smlouvě napevno), nebo jejich samostatným předáním bez fyzického
propojení se smlouvou. Pokud jsou obchodní podmínky natištěny na druhé straně
smlouvy nebo na zadní straně formuláře, tak i v takovém případě je odkaz na ně ve
smlouvě nezbytný. 20
Dnes se smlouvy často uzavírají i elektronicky, a tak obchodní podmínky mohou být
připojeny také elektronicky, např. jako příloha emailu nebo hypertextovým odkazem, za
předpokladu, že tam lze skutečně obchodní podmínky dohledat, a to v seznatelné
podobě. 21
Naopak prostý odkaz v písemné smlouvě na webové stránky, kde lze najít obchodní
podmínky, nelze podle usnesení Ústavního soudu ze dne 18.11.2008, sp. zn. I. ÚS
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podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 56. Spisy Právnické fakulty
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2619/08 považovat za přiložení obchodních podmínek: „pouhá možnost seznámit se s
nimi prostřednictvím internetu naprosto nepostačí“.

Známost obsahu obchodních podmínek smluvním stranám
Podepsáním smlouvy, v níž je obsažen odkaz na obchodní podmínky ještě nedochází
k naplnění požadavku známosti podle § 1751 odst. 1 OZ. Známost obchodních podmínek
druhé smluvní straně neznamená nutně znalost všech jednotlivých ustanovení obchodních
podmínek, ale seznámení se s nimi jako s celkem. V případě sporu o známost obchodních
podmínek důkazní břemeno leží na navrhovateli nabídky, jak vyplývá i z rozhodnutí
Ústavního soudu ze dne 11.11.2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11, který jsem citovala výše.
V praxi ovšem prokázaní faktického seznámení se s obchodními podmínkami může být
složité. Proto se ve smlouvě často objevují klauzule typového znění: „Smluvní strany
prohlašují, že se s textem obchodních podmínek řádně seznámily.“ Toto prohlášení ovšem
neznamená, že v konkrétním případě nemůže smluvní strana seznámení se s textem
obchodních podmínek vyvrátit, i přesto, že sama takové prohlášení podepsala. Vždy je
třeba aplikovat ustanovení § 4 odst. 2 OZ, podle něhož se předpokládá, že každá osoba
jedná jako osoba případu znalá při zvážení okolností, které ji musely být v jejím postavení
zřejmé. Ve vztazích mezi podnikateli lze ovšem předpokládat nejen dostatečnou péči
věnovanou vlastním záležitostem (§ 4 OZ), ale také odbornost dle § 5 odst. 1 OZ. Proto
by pouhý odkaz na obchodní podmínky mohl být dostačující. 22 Jak uvádí Dana
Ondrejová: 23

„Lze

tak

vyjít

z presumpce

známosti

obchodních

podmínek

v podnikatelských vztazích, pokud smlouva obsahuje řádnou doložku o jejich připojení“.
Znalost obsahu podmínek ovšem nelze dovozovat z pouhé opakované kontraktace,
protože druhá strana je nemusela znát ani v případě předchozí kontraktace. 24
Podle rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 25 Co 99/2013,
znalost obchodních podmínek druhou smluvní stranou musí existovat k okamžiku
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uzavření smlouvy, a nikoliv k pozdějšímu časovému okamžiku (například předání
dodacího listu, předávacího protokolu apod.).

2.3.

Inkorporace obchodních podmínek podle ustanovení § 1751
odst. 3 OZ

Jak již bylo uvedeno výše, ustanovení § 1751 odst. 3 OZ umožnuje zjednodušenou
inkorporaci, kdy postačí pouhý odkaz na obchodní podmínky. Vztahuje se však jen na
určitý druh obchodních podmínek (věcné vymezení) a na určitý okruh závazkových
vztahů (osobní vymezení). Z hlediska osobního vymezení se ustanovení § 1751 odst. 3
OZ vztahuje jen na vztahy mezi podnikateli, nikoliv na vztahy jiné. Právě u těchto vztahů
lze očekávat profesionalitu a odbornou péči o vlastní záležitosti (§ 5 OZ). Co se týče
druhu obchodních podmínek, na které se toto ustanovení aplikuje, lze ho vykládat
restriktivně (tradičně) nebo extenzivně (novátorsky). 25
Restriktivní výklad obchodních podmínek podle § 1753 odst. 3 OZ
Restriktivní výklad obchodních podmínek podle § 1753 odst. 3 OZ lze považovat za
tradiční, vychází totiž ze znění § 273 ObchZ a odpovídá doslovnému znění zákona. Podle
tradičního pojetí se ustanovení aplikuje na obchodní podmínky vypracované pouze tzv.
odbornými nebo zájmovými organizacemi. Tyto odborné či zájmové organizace ovšem
zákon blíže nespecifikuje. Zákonný výraz „organizace“ neodpovídá terminologií
občanského zákoníku, v daném ustanovení je nutno výrazu „organizace“ rozumět jako
„právnické osoby“. Odbornými nebo zájmovými organizacemi zde budou jakékoliv
právnické osoby, které vykonávají odbornou (zájmovou) činnost a v jejím rámci
vypracují obchodní podmínky použitelné pro neurčitý okruh subjektu v daném oboru.
Těmito organizacemi mohou být různá podnikatelská sdružení oborová, nadoborová,
tuzemská i mezinárodní, např. Hospodářská komora, Sdružení českých spotřebitelů, Svaz
průmyslu a obchodu, Česká leasingová a finanční asociace a další. 26
Dále například smluvní podmínky FIDIC (česky „Mezinárodní federace konzultačních
inženýrů“), které se využívají v mezinárodní praxi hlavně ve stavebnictví. Tyto podmínky
jsou koncipovány jako všeobecné smluvní vzory, které mohou být využity pro malé a

ONDREJOVÁ, Dana. In: BEJČEK, Josef. KOTÁSEK, Josef. PŘÍKAZSKÁ, Monika a kolektiv. Obchodní
podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 58-59. Spisy Právnické fakulty
MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 574. ISBN 9788021084247.
26
Tamtéž.
25

19

velké zakázky s možností přizpůsobení se konkrétnímu smluvnímu vztahu.27
V konkrétním případě, se ale mohou obsahově lišit od jejich původní vzorové podoby,
neboť mohou být předmětem smluvního vyjednávání. 28
V praxi se obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi
běžně označují jako tzv. všeobecné obchodní podmínky. Toto označení obsahoval
§ 273 ObchZ, a současný občanský zákoník již tento výraz nepoužívá. Jak vyplývá
z Komentáře k OZ, 29 vhodnějším označením obchodních podmínek vypracovaných
odbornými nebo zájmovými organizacemi je výraz „kvalifikované obchodní podmínky“.

Extenzivní výklad obchodních podmínek podle § 1753 odst. 3 OZ
Kromě uvedeného tradičního pojetí druhu obchodních podmínek podle ustanovení
§ 1751 odst. 3 OZ existuje také výklad extenzivní (novátorský). Podle tohoto výkladu lze
za podmínky vypracované odbornou nebo zájmovou organizací považovat také obchodní
podmínky, které vypracoval jakýkoliv třetí subjekt (odlišný od smluvních stran) nadaný
aspoň určitou mírou odbornosti. Bude platit například na situaci, kdy si dva drobní
podnikatele ke smlouvě dobrovolně připojí obchodní podmínky třetí osoby – významné
silné společnosti, která podniká v jejich oboru. Tito podnikatelé učiní ve smlouvě pouhý
odkaz na obchodní podmínky, které najdou např. na webových stránkách dané
společnosti. V případě posouzení těchto obchodních podmínek vypracovaných třetí
osobou (odborníkem v dané oblasti) extenzivně, spadají tyto pod rozsah ustanovení §
1751 odst. 3 OZ a stanou se součásti smlouvy v rámci zjednodušeného inkorporačního
procesu. 30
Ohledně této problematiky souhlasím s konstatováním Ondrejové, 31 že ochranný účel
ustanovení § 1751 odst. 3 OZ lze v případě obchodních podmínek vypracovaných třetí
osobou, která se vyznačuje určitou odborností či zájmovostí a také určitou nezávislosti na
smluvních stranách, považovat za splněný. Proto docházím k přesvědčení, že dva
KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 5.
ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 58-61.
29
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, (§ 1721 až
2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 71.
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podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 61-63. Spisy Právnické fakulty
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podnikatelé (profesionálové) mohou zahrnout obchodní podmínky třetí strany do
smlouvy zjednodušenou inkorporací podle ustanovení § 1751 odst. 3 OZ.

2.4.

Inkorporace obchodních podmínek v elektronické komunikaci

Pro inkorporaci obchodních podmínek v rámci elektronické komunikaci musí být splněny
podmínky, které jsou vyžadovány pro běžnou korespondenční kontraktaci, tedy
podmínky § 1751 odst. 1 OZ, respektive § 1751 odst. 3 OZ. Zaprvé je třeba ve vlastní
smlouvě výslovně odkázat na to, že součásti smlouvy jsou i obchodní podmínky, a
poskytnout druhé straně dostatečnou možnost se s jejich zněním předem seznámit. Je
třeba věnovat pozornost technickému zajištění možnosti seznámit se s podmínkami u
různých typů elektronické kontraktace. 32
Klasickým způsobem je dneska uzavírání smlouvy výměnou elektronické pošty, v zásadě
se jedná o obdobu běžné kontraktace korespondenční, pouze s využitím internetu jako
prostředku přepravy zpráv. Toto zohledňuje i ustanovení § 1827 OZ, které označuje
elektronickou poštu za individuální komunikaci. Pro inkorporaci postačí obchodní
podmínky přiložit jako přílohu zprávy a odkázat na ně v textu, tak aby nedošlo k jejich
přehlednutí. Pouhé přiložení obchodních podmínek přílohou elektronické pošty nestačí
k naplnění podmínky odkazu vyžadovaného ustanovením § 1751 odst. 1 OZ. 33
Druhým nejčastějším způsobem uzavírání smluv na internetu je prostřednictvím e-shopů.
K inkorporaci postačí opět odkaz a dostupnost obchodních podmínek. Je ovšem nutno dát
pozor na zobrazení obchodních podmínek, problém může nastat se zobrazením v tzv.
pop-up-okně. Pop-up-okno není integrované do hlavní internetové stránky, ale vyskočí
automatický jako další okno, přičemž může být uzavřené bez zavření hlavní stránky.
Zobrazení v pop-up-okně je problematické, protože běžný uživatel je nejčastěji bez
váhání zavírá. Navíc se běžně stává, že internetový prohlížeč brání zobrazení pop-upokna. Další možností je zobrazení obchodních podmínek v samostatném rámci (frame).
Jedna webová stránka se může rozdělit do vícero najednou zobrazovaných rámců, které
jsou samostatně ovladatelné. Dostatečným způsobem odkazu je také uvedení hyperlinku
na obchodní podmínky na jiné webové stránce. Osobitým způsobem hyperlinku je
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umožnění stáhnout si znění podmínek. Hyperlink se doporučuje umístit v blízkosti
odkazu na obchodní podmínky. 34

3. Kolize obchodních podmínek
Konflikt obchodních podmínek (battle of forms) vzniká v případě, kdy každá ze
smluvních stran odkáže na své obchodní podmínky. Občanský zákoník tento problém
nově řeší pravidlem průniku (knock-out rule), když v § 1751 odst. 2 stanoví: „Odkáží-li
strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva
přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou
v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze
stran bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.“
Obdobné řešení obsahuje čl. 2.1.22 UNIDROIT: „Where both parties use standard terms
and reach agreement except on those terms, a contract is concluded on the basis of the
agreed terms and of any standard terms which are common in substance unless one party
clearly indicates in advance, or later and without undue delay informs the other party,
that it does not intend to be bound by such a contract.“
Shodnou, ale podrobnější úpravu obsahuje i čl. 2:209 PECL, který stanoví:
(1) If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance refer to
conflicting general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The general
conditions form part of the contract to the extent that they are common in substance.
(2) However, no contract is formed if one party: (a) has indicated in advance, explicitly,
and not by way of general conditions, that it does not intend to be bound by a contract on
the basis of paragraph (1); or (b) without delay, informs the other party that it does not
intend to be bound by such contract.
(3) General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for
an indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually
negotiated between the parties.
Občanský zákoník se výše uvedenými zdroji sice inspiruje, ale zčásti se od nich
odchyluje, když stanoví, že výsledkem má být průnik „v jakém obchodní podmínky
nejsou v rozporu“. Zatímco podle ustanovení PECL či UNIDROIT výsledkem konfliktu
34
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má být kompromisní průnik, tj. to, co podmínky obou stran mají společné „common in
substance“. 35
Z výše uvedeného můžou vznikat pochybnosti, zda máme do průniku obchodních
podmínek zahrnout i ustanovení, kterými jedna ze stran určitou problematiku upravuje,
zatímco podmínky jiné strany taková ustanovení neobsahují. Výsledek průniku se
v závislostí na tom může značně lišit. Tímto problémem se budu zabývat dále v kapitole
3.2.
Před novelou občanský zákoník požadoval úplný obsahový soulad mezi nabídkou a
akceptací. Kolize obchodních podmínek pak představovala případ, kdy nebylo dosaženo
úplného konsensu a smlouva tedy nevznikla. Takové důsledky, ale často nebyly
akceptovatelné pro praxi, kdy strany často kolizi obchodních podmínek neřešily, a
spoléhaly, že na ně nedojde, když základní otázky řeší smlouva. Výsledkem je, že většina
právních řádu favorizuje u kolize obchodních podmínek řešení ve prospěch platné
smlouvy. Ovšem způsobu, jak určit co nakonec bude obsahem smlouvy, je několik: 36
•

Pravidlo prvního výstřelu (first shot rule)

•

Pravidlo posledního výstřelu (last shot rule)

•

Pravidlo best shot rule

•

Pravidlo průniku (knock-out rule)

3.1.

Teoretické přístupy v řešení kolize obchodních podmínek

Pravidlo prvního výstřelu
První z možných řešení konfliktu obchodních podmínek nabízí doktrína „prvního
výstřelu“. Tato doktrína preferuje obchodní podmínky té smluvní strany, která na ně
odkázala jako první v rámci kontraktačního procesu. Obvykle tou první stranou bude
oferent, druhá strana má pak možnost vyjasnit případné kolize podmínek a prosadit svou
vůli, ale jen pokud výslovně odmítne použití podmínek uvedených v prvním odkaze.
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Pokud druhá strana nepostupuje kvalifikovaným způsobem a neodmítne navržené
podmínky explicitně, bude vázána obchodními podmínkami protistrany.
Doktrína prvního výstřelu zvyšuje nároky na projevy vůle strany, která byla
konfrontována odkazem na obchodní podmínky protistrany. Může být proto nakonec pro
tuto stranu výhodnější formální „ukončení“ negociace a zahájení „zcela nového“
vyjednávání, ve kterém může jako první navrhnout vlastní obchodní podmínky. 37
Výhodou tohoto přístupu oproti last shot rule je snadnější určení, která ze stran odkázala
na obchodní podmínky poprvé, než stanovit, která ze stran na nich naposledy trvala.
Příkladem kodifikované a částečně modifikované doktríny prvního výstřelu je
nizozemská právní úprava. Ustanovení čl. 6:225 odst. 3 Burgelijk Wetboek 38 stanoví, že
pokud oferta a akceptace odkazují na odlišné obchodní podmínky, „druhý odkaz je bez
účinku, pokud výslovně neodmítá použití obecných podmínek uvedených v prvním
odkaze.“ Výslovné odmítnutí obchodních podmínek má pak za následek neuzavření
smlouvy, ale pokud strany následně poskytují plnění dle smlouvy, platí, že smlouva je
perfektní bez použití obchodních podmínek, na jejichž místo nastoupí dispozitivní
ustanovení. 39

Pravidlo posledního výstřelu
Výsledkem použití doktríny posledního výstřelu je, obdobně jako u doktríny prvního
výstřelu, že se prosadí obchodní podmínky jedné smluvní strany, ovšem té, která na ně
odkáže jako poslední. Každé přijetí nabídky, které zároveň odkazuje na vlastní obchodní
podmínky, je pokládáno za odmítnutí a vlastní nový návrh. K uzavření smlouvy tedy
nedochází, místo toho je tu nová nabídka čekající na přijetí protistrany. Pokud protistrana
odkáže na vlastní obchodní podmínky, je to opět novým návrhem a celý proces pokračuje,
dokud jedná ze stran nerezignuje a nezačne plnit. Toto plnění je pak považováno za přijetí
návrhu včetně posledních obchodních podmínek. Doktrína posledního výstřelu tak
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vychází z toho, že zájem jedné strany na dosažení kontraktu v určitém okamžiku převáží
nad zájmem prosadit své obchodní podmínky. 40
Za kolébku doktríny last shot rule můžeme považovat Velkou Británii, která byla
inspirací pro ostatní země angloamerického okruhu, ve kterých tato doktrína stále
dominuje. V minulostí doktrínu posledního výstřelu také zastávala německá, rakouská a
švýcarská praxe, ovšem pak se ve všech uvedených zemích prosadilo pravidlo průniku.
Obrat v judikatuře byl reakcí na dlouhodobou kritiku literatury, která poukazovala na
nahodilost paušálního zvýhodnění naposledy reagující strany. V praxi se např. u kupní
smlouvy stávaly „obětí“ obchodní podmínky kupujícího. Protože prodávající potvrzením
objednávky odkázal na své podmínky, získal výhodu oproti kupujícímu. Smlouva pak
často byla uzavřena – na základě reálného jednání kupujícího – s obchodními
podmínkami prodávajícího. 41

Best shot rule
Při použití pravidla best shot rule by se měli uplatnit kvalitnější obchodní podmínky,
rozhodujícím by při tom mělo být kritérium vyváženého a efektivního řešení. Toto
pravidlo v praxi není naplněno a zůstává jen jako teoreticky možné řešení kolize
obchodních podmínek. Pravidlo best shot rule by mělo každou ze stran motivovat
k vytvoření co nejvíce efektivních, přehledných a transparentních podmínek. V praxi je
to ovšem těžko představitelné a vychází spíše z idealistické představy, že existuje
jednoznačné správné řešení a je v silách smluvních stran a soudu toto řešení najít. 42
Dalším možným řešením je tzv. paušální řešení, které navrhuje preferovat buď podmínky
kupujícího (tj. jen u kupních smluv) nebo podmínky dodavatele charakteristického plnění
– inspirované mezinárodním právem soukromým. Tyto koncepce systematické
preference jedné ze stran se ovšem neprosadily. Naopak určitou oblibu si získaly
flexibilní přístupy, zejména v severských zemích. Podle tzv. řešení kolizních konstelací,
výsledek má vzejít až z posouzení okolností daného případu. Výhodou tohoto přístupu je
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flexibilita a uvážení okolností, které by jinak nebyly zohledněny. Nevýhodou pak zase
nepředvídatelnost soudního rozhodnutí a nesjednocená judikatura. 43

3.2.

Řešení kolize obchodních podmínek v Občanském zákoníku

Předpokladem aplikace pravidla průniku v OZ je zaprvé předpoklad, že oferent i oblát
odkazují na své obchodní podmínky. Vyloučit použití pravidla průniku v obchodních
podmínkách přitom strany nemůžou – dle § 1751 odst. 2 věty druhé OZ. Naopak je možné
použití pravidla průniku odmítnout již v nabídce či přijetí. OZ § 1751 odst. 2 poslední
věta stanoví: „Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně
projevů vůle, smlouva uzavřena není“. Pouhý odkaz na vlastní podmínky samozřejmě
není vyloučením ve smyslu § 1751 odst. 2 a právě u vyjádření typu „nabídku
akceptujeme, ale platí naše obchodní podmínky“ se uplatní pravidlo průniku. Na druhou
stranu „vyloučení“ nemusí mít nutně podobu explicitního a jednoznačného vypořádání se
s pravidlem průniku, tak např. vyjádření „potvrzujeme uzavření smlouvy, nicméně i
nadále trváme na svých obchodních podmínkách jako celku“ by mohlo být v praxi
posuzováno jako ono „vyloučení“ a mohlo by vést k neuzavření smlouvy. 44
Domnívám se, že výše nastíněná otázka ohledně formulace vyloučení použití podmínek,
tedy zda vyloučení musí mít kvalifikovanou podobu, nebude v praxi činit potíže
s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Dle okolností určitého případu bude jasné,
zda strana svou formulací myslela „pravé“ vyloučení, které povede k neuzavření
smlouvy. Nebo zda uzavření smlouvy chtěla, a je tím pádem třeba použít právě pravidlo
průniku, ačkoli odkázala na své obchodní podmínky.
Druhým předpokladem aplikace § 1751 odst. 2 je konflikt obchodních podmínek, který
by mařil uzavření smlouvy, pokud by tu nebylo pravidlo průniku. Ovšem v některých
situacích tento konflikt může být pouze zdánlivý, pokud „rozdíl“ spočívá v tom, že jedny
z obchodních podmínek ve sporné části jen kopírují dispozitivní ustanovení zákona.
Stejně tak o konflikt obchodních podmínek nepůjde tam, kde strany zvolily odlišnou
terminologií, věcně jsou ale v souladu. V takových případech se obchodní podmínky
budou odlišovat jen zdánlivě, odhalit to však může vyžadovat značné úsilí. V této
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souvislostí se lze setkat s názorem, že pokud jsou věcné rozdíly v obchodních
podmínkách nepodstatné, bude smlouva i přes to uzavřena. To má platit za podmínky, že
oferent takovou akceptaci bez zbytečného odkladu neodmítne nebo předem nevyloučí již
v nabídce nebo právě ve svých obchodních podmínkách (1740 odst. 3 OZ). Toto obecné
ustanovení pak redukuje § 1751 odst. 2 na případy, kdy se obchodní podmínky odlišují
podstatným způsobem. Názor, že se na obchodní podmínky, které se liší nepodstatně,
uplatní § 1740 odst. 3, je sporný. V praxi ovšem půjde ve většině případu právě o rozdíl
podstatného charakteru (např. limitace odpovědnosti, cenové doložky, volba práva). Další
podmínkou pro uplatnění pravidla průniku je marné uplynutí lhůty „bez zbytečného
odkladu“ po výměně projevů vůle, kterou strany mají na dodatečné odstranění smlouvy. 45

Vymezení nekolidujícího obsahu obchodních podmínek
Poté, co je smlouva uzavřena i přes kolidující obchodní podmínky a žádná ze stran
kontrakt nezrušila, je třeba vyřešit otázku vymezení nekolidujícího obsahu obchodních
podmínek a následně otázku vyplnění mezery vzniklé po vyloučení kolidujících
ustanovení. Jak jsem uvedla výše, občanský zákoník používá slovního spojení „v tom
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu“ zatímco ustanovení PECL či
UNIDROIT odlišně používají výrazu „common in substance“. Z výše uvedeného vzniká
důležitá otázka pro praxi, zda v případě, že jedny obchodní podmínky obsahují určitou
úpravu (např. dodání, fakturaci) a jiné podmínky to neupravují vůbec, pak zde není
„rozpor“ a smlouva je uzavřena i s „nekonfliktní“ úpravou? Nebo máme rozpor chápat
extenzivně v souladu s ustanoveními PECL či UNIDROIT a za výsledný obsah
považovat jen to, co obchodní podmínky mají opravdu společného?
Ke druhému výkladu se přiklání Petr Čech, 46 který ve svém článku uvádí, že ke vzniku
smlouvy dojde i přes kolizi obchodních podmínek, ovšem: „jen s tím obsahem, ve kterém
se oba dokumenty věcně kryjí“. Stejný názor zastává i Michala Špačková 47, která
odkazuje na judikát německého soudu, ve kterém spolkový soudní dvůr dospěl k závěru,
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že vše, co si ve svých obchodních podmínkách vymezila pouze jedna strana (konkrétně
se jednalo o výhradu vlastnického práva), nezavazuje druhou stranu, jejíž obchodní
podmínky takovou klauzuli vůbec nezahrnují.
Osobně se také přikláním ke druhému výkladu, a tedy za průnik bych považovala jen to,
co oboje obchodní podmínky upravují shodně. Přijde mi to logičtější z pohledu konsensu
stran, kterého těžko může být dosaženo, když jedny podmínky o určité problematice nic
nestanoví.
Josef Kotásek 48 vidí podstatu problému v tom, jak máme interpretovat mlčení strany:
„(…) jestliže např. navrhovatel ve svých obchodních podmínkách vědomě vynechal
určitou otázku, šlo o výraz jeho spokojenosti s pozitivním řešením či o jen jeho
nedůslednost? Ve většině případů můžeme (ba dokonce musíme) předpokládat první
variantu.“ Jestliže tedy navrhovatel ponechal určitou problematiku na dispozitivní právní
úpravě, a akceptant tuto problematiku upravuje ve svých podmínkách odchylně, jsou
jejich podmínky v rozporu. Aplikujeme-li pravidlo průniku, výsledkem bude vyloučení
ustanovení akceptanta nad rámec rozsahu podmínek navrhovatele, tedy „přežití“ toliko
obsahově souladných ustanovení. Při vyplňovaní mezer se pak uplatní dispozitivní
ustanovení, a dokonce ještě před nimi obchodní zvyklosti dle § 558 odst. 2 OZ: „Není-li
jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá
donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana
určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.“
Může nastat také situace, kdy obchodní podmínky obou stran upravují určitou věc odlišně
od dispozitivní úpravy, liší se ovšem v míře tohoto odchylného řešení. Například oboje
obchodní podmínky stanoví úroky z prodlení výše/níže, než stanoví zákonná sazba,
odporují si tedy v její výši. Při použití pravidla průniku se teoreticky uplatní buď
dispozitivní úprava nebo právě tzv. redukce na společné minimum. Zahraniční literatura
se v tomto případě opatrně přiklání k tomu, že zpravidla má být dána přednost redukce
na společné minimum. Pokud tedy např. úroky z prodlení v obou případech budou vyšší
než zákonná sazba, nabízí se redukce na sazbu, ve které se konkurenční podmínky
„potkaly“. V tomto případě i ta strana, která na tomto průniku ztratí, bude stále v lepším
postavení než v rámci dispozitivní úpravy. Je zde ovšem nutnost zjistit konkrétní
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okolností případu, srovnat kolidující ustanovení s dispozitivní úpravou a kontext
ostatních ujednání. 49
Myslím si, že použití redukce na společné minimum by bylo pro smluvní strany často
spravedlivější a výhodnější. Ovšem pro soudce by to mohlo být příliš obtížné z hlediska
srovnávání dispozitivní úpravy s kolidujícími ustanoveními a okolnostmi případu.
V praxi proto, dle mého názoru, bude pro vyplnění mezer vhodnější použít obchodních
zvyklostí a dispozitivní právní úpravy.

4. Specifická obsahová kontrola obchodních podmínek
Nástroje obsahové kontroly můžeme rozdělit na nástroje obecné a speciální. Obecnými
nástroji obsahové kontroly jsou univerzálně použitelné instituty na jakákoliv ujednání, ať
už na samotnou smlouvu nebo na obchodní podmínky. Takových nástrojů je celá řada –
jedná se o běžné nástroje soukromého práva např. kogentní ustanovení právních předpisů,
institut dobrých mravů, zákaz zneužití práva nebo procesní korektivy, např. možnost
soudní moderace v případě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 50 Dále se budu věnovat
institutům určeným speciálně pro obsahovou kontrolu obchodních podmínek.

4.1.

Ochrana proti překvapivým ujednáním dle § 1753 OZ

Speciálním obsahovým korektivem upravujícím tzv. překvapivá ujednání je § 1753 OZ,
který stanoví: „Ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně
očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se
nepřihlíží. Zdá se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu,
ale i ke způsobu jeho vyjádření“. Právní úprava tímto ustanovením zohledňuje
skutečnost, že obchodní podmínky jsou v praxi často opomíjeny.
Následkem překvapivých ujednání je odnětí jejich právních účinků ex tunc, ex offo a erga
omnes. Vzhledem k tomu, že ochrana je založena pouze v zájmu jedné ze smluvních
stran, lze dovodit, že tato chráněná druhá strana má možnost zákonem poskytované
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ochrany nevyužít a dovolat se účinnosti překvapivého ujednání. 51 Opačný pohled by vedl
k situaci, kdy je druhé smluvní straně nucen určitý právní následek, i přes to, že si ho
nepřeje, s odůvodněním, že je to v zájmu její ochrany. Aplikovatelnost korektivu
překvapivosti ujednání není občanským zákoníkem nijak omezena, lze tedy dovodit, že
se uplatní ve všech typech vztahů. Může jít jak o smluvní vztahy rovné (B2B), tak i o
vztahy se slabším postavením jedné ze stran (B2C). Povaha těchto vztahů však bude
určující k tomu, zda došlo k naplnění podmínek aplikovatelnosti tohoto ustanovení.
Aplikovatelnost § 1753 OZ ovlivní ustanovení § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 OZ, které zakotvují
kritérium rozumu průměrného člověka a kritérium odborné péče. Na osobu podléhající
ustanovení o odborné péči (§ 5 odst. 1) bude kladen vyšší standard předvídavosti, a tedy
naopak menší prostor pro překvapivost ujednání. Ačkoliv je ustanovení formálně
jednotné, bude při jeho aplikaci třeba zohlednit také postavení zúčastněných stran. 52

Překvapivost ujednání
Pro aplikaci obsahové kontroly je zásadní vymezit překvapivá ujednání, dle § 1753 jsou
to ujednání, která „nemohla druhá strana rozumně očekávat“. Podle Hulmáka 53 závisí
naplnění této podmínky na objektivním a subjektivním znaku. Subjektivní znak je
vyjádřen textem příslušného ujednání, jde tedy o očekávání druhé strany. Protože každý
právně relevantní stav musí být určitým způsobem objektivizován, není možné ponechat
aplikaci ustanovení o neúčinnosti pouze na tvrzení jedné ze stran. Musí zde být korektiv
spočívající v objektivním znaku. Objektivní znak obsahově vychází z již zmíněných
ustanovení § 4 a 5 občanského zákoníku. Odpovídá tedy na otázku, zda konkrétní
ujednání mohlo být z pozice osoby s rozumem průměrného člověka rozumně
očekávatelné, nebo mohlo-li být očekávatelné od odborníka.
Ve druhé větě ustanovení § 1753 OZ se stanoví: „Zda se jedná o takové ustanovení, se
posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření“. Na základě této
věty je třeba rozlišovat dvě základní kritéria posuzování překvapivosti, a to z hlediska
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právních důsledku a z hlediska způsobu vyjádření. Překvapivost z hlediska právních
důsledku znamená dopad konkrétního ustanovení na obsah práv a povinností, které
zakládá. Způsob vyjádření spočívá ve vnějším projevu daného ujednání. 54

Překvapivost dle právních důsledků
Překvapivost dle právních důsledků je nutné posuzovat jak v kontextu obecných kritérií,
která se uplatní bez ohledu na další okolnosti, tak v kontextu speciálních kritérií, která se
uplatní pouze v některých případech. Obecnými kritérií překvapivosti je takový obsah,
který je možné očekávat v obchodních podmínkách jako takových. Okruh těchto
ustanovení můžeme dovozovat ze samotné podstaty a funkce obchodních podmínek. 55
Tady lze odkázat na nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11,
který jsem již citovala ve druhé kapitole a který uvádí, že obchodní podmínky: „mají
sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání
technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v
často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel
ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti
spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní
pokutě)“.
Předpokládaným obsahem obchodních podmínek jsou především ustanovení technického
charakteru a ustanovení, u nichž odklon od zákonné úpravy nepředstavuje výrazný zásah
do práv a povinnosti druhé strany. Typickými ustanoveními, která lze očekávat
v obchodních podmínkách jsou např. ustanovení upravující definici pojmů, splatnost
plnění, ujednání doručovacích adres, osoby oprávněné zastupovat smluvní strany,
podmínky uplatnění reklamace, vymezení obchodního tajemství. 56
Naopak překvapivými mohou být ustanovení, která podstatně modifikují zákonnou
úpravu v tom smyslu, že odjímají druhé straně její zákonem daná práva nebo rozšiřují
povinnosti. Také ujednání, která formálně zákonem daná práva zachovávají, ale jejich
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uplatnění podmiňují dalšími úkony, lhůtami, podmínkami či jinak podstatně omezují.
Například se může jednat o ujednání vylučující práva odběratele z odpovědnosti za vady.
Nebo v případě, kdy práva předkladatele podmínek jsou podstatně rozšiřována nad rámec
zákona, může se jednat o ujednání, že má odběratel libovolné nároky z odpovědnosti za
vady dodavatele a může je uplatnit v nepřiměřeně dlouhé lhůtě. 57
Za překvapivá, a tedy neúčinná ustanovení je třeba považovat ujednání, která jsou
v rozporu se zákonem. Můžou to být např. nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských
smlouvách ve smyslu § 1813 a 1814 OZ, dále ujednání, které je nekalou obchodní
praktikou nebo ujednání, které povede ke zneužití dominantního postavení na trhu ve
smyslu § 11 zákona č. 143/2001, Sb. Právě případ zneužití dominantního postavení řešil
Vrchní soud v Olomouci a stanovil v rozsudku ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 2 A 9/96: „Soud
nezpochybňuje právo žalobce ve smlouvě řešit otázky ve smyslu příslušných ustanovení
občanského a obchodního zákoníku, avšak s výhradou shora rozvedenou, že tato ujednání
nemohou překročit rámec kogentních právních předpisů. Přitom poukaz na § 273 ObchZ
není na místě, neboť sice nepochybně lze poukázat na obchodní podmínky, avšak ani tyto
nelze nadřadit kogentnímu ustanovení zákona, tedy nesměji být s ním v rozporu“. 58
Podle Michala Vítka 59 námitka, že po rekodifikaci soukromého práva se má uplatnit
ustanovení § 580 a 588 OZ, podle kterých je ujednání rozporné se zákonem neplatné
pouze tehdy, pokud to vyžaduje smysl a účel zákona a pokud je takové ujednání v rozporu
s dobrými mravy nebo zjevně narušuje veřejný pořádek, je nesprávná, protože se tato
ustanovení zaměřují na otázku platnosti běžného smluvního ujednání. Zatímco v případě
neplatnosti z důvodu překvapivosti: „není objektivně možné očekávat v obchodních
podmínkách ujednání, které je v rozporu se zákonem“. S tímto závěrem rozhodně
souhlasím a myslím si, že ujednání v obchodních podmínkách rozporné se zákonem, bude
neplatné z důvodu překvapivosti.
Jako samostatný druh obecných překvapivých ujednání můžeme označit tzv. úskočná
ujednání. Představují taková ustanovení obchodních podmínek, která se přímo dotýkají
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oblastí, která jsou již řešena v samotné smlouvě, a dále je upravují ve prospěch
navrhovatele podmínek. Překvapivost takového ujednání vychází z toho, že druhá strana
legitimně očekává, že předmětná otázka byla komplexně a úplně upravena ve smlouvě.
Rozšiřující úprava v obchodních podmínkách přitom není v rozporu s textem smlouvy,
protože jinak by se uplatnil § 1751 věty druhé OZ o přednosti smluvní úpravy před
úpravou v obchodních podmínkách. 60 Zde dle mého názoru není o překvapivosti a
následné možné neplatnosti tzv. úskočných ujednání pochyb.
Dále jsou tu speciální kritéria, na základě, kterých je nutné posuzovat překvapivost
konkrétního ujednání. Těmi to kritérií může být např. obor činnosti smluvních stran,
smluvní typ či inominátní povaha smlouvy, systematika smlouvy, úroveň profesionality
smluvních stran, komunikace stran před uzavřením smlouvy, předchozí praxi stran apod.
Uvedené skutečnosti i mnohé další mají vliv na to, zda bude konkrétní ustanovení
v individuálním případě uznáno za překvapivé. 61
Spornou otázkou v odborné literatuře představují nepřiměřená, ale předvídatelná
ustanovení. Tato hrubě nepřiměřená, ovšem v kontextu běžné obchodní praxe v oboru
očekávatelná ujednání se objevují v B2B vztazích (v B2C vztazích jsou předem
vyloučená § 1813 OZ). Podle Moniky Tiché 62 taková ustanovení za překvapivá označit
lze, odůvodňuje to podobně jako výše uvedený rozpor se zákonem ustanovením § 6 OZ
a povinnosti jednat v právním styku poctivě. Myslím si, že zde bude nutné použít právě
speciální kritéria, abychom mohli hrubě nepřiměřená ujednání označit za překvapivá.

Překvapivost dle způsobu vyjádření
Ujednání může být překvapivé i pouze pro naplnění překvapivostí dle způsobu vyjádření
bez ohledu na svůj obsah. Překvapivost dle způsobu vyjádření závisí na tom, jak je text
vyjádřen, na jeho vnější formě, a na způsobu jeho sdělení druhé straně. Účelem je zde
zabránit navrhovateli podmínek, aby ztěžoval druhé straně seznámit se s textem
podmínek, nebo ji od toho odrazoval již samotným vzhledem obchodních podmínek.
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Slovenský občanský zákoník například přímo výslovně zakotvuje minimální velikost
písma na 1,9 mm pro spotřebitelské smlouvy a jejich obchodní podmínky. Česká právní
úprava je vedle toho méně kasuistická a formální. Na rozdíl od překvapivosti dle právních
dopadů rozeznáváme pouze kritéria obecná, protože vnější vyjádření obchodních
podmínek se nijak nemění v závislosti na konkrétním smluvním typu, profesionalitě
smluvních stran apod. 63
Nečitelnost textu je nejrozšířenější kategorií, která zakládá překvapivost dle způsobu
vyjádření. Může být způsobena různými příčinami, např. velikost písma, barva písma,
styl písma, kvalita tisku, použitý papír apod. Další kategorií je formátování textu, kam
spadá jak členění textu na články, body a odstavce podle logických obsahových celků,
tak i technická možnost jeho vyjádření. Je rozdíl, zda jsou obchodní podmínky vyjádřeny
v písemné formě, nebo v elektronické podobě s možností fulltextového vyhledávání, a to
především u podmínek většího rozsahu. Podle Ondrejové 64 je třeba za problematické
považovat i ujednání založené na kombinacích odkazů na jednotlivé články smlouvy a
obchodních podmínek. Dále hraje roli také logické obsahové členění textu, kdy například
v úvodu budou uvedená ustanovení vztahující se ke kontraktaci, následně ustanovení o
plnění smlouvy, jejímu ukončení a v závěru o porušení. Naopak překvapivým bude
zařazení ustanovení do části kam obsahově nepatří (např. zařazení výpovědního důvodu
mezi ustanovení o výkladu nebo mezi definice).

65

Problematickým může být taky nepřiměřeně odborný styl v situacích, kdy toho není třeba.
Nebo nepřiměřena délka textu, která může být samá o sobě odrazující. Při posuzování
délky obchodních podmínek je nutné přihlížet k informační povinnosti jedné ze
smluvních stran, jejíž samotné plnění může výrazně prodloužit délku obchodních
podmínek. Odrazujícím faktorem může být časté bezvýznamné opakování zákonných
ustanovení. 66 Výše uvedené kategorie překvapivosti dle způsobu vyjádření jsou dle mého
názoru vyčerpávající.
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Vymezení výslovného přijetí dle § 1753 OZ
Právní úprava v ustanovení § 1753 OZ stanoví, že překvapivé ujednání v obchodních
podmínkách je neúčinné, ledaže jej druhá strana přijala výslovně. V praxi otázkou bude,
jak posuzovat splnění podmínky výslovného přijetí, kdy bude výslovně přijato konkrétní
ujednání obchodních podmínek a nebude mu tak hrozit sankce neúčinnosti. Nejčastější
varianty, které se objevily od účinnosti občanského zákoníku jsou následující: 67
1. zopakování překvapivého ujednání v textu smlouvy,
2. převzetí překvapivého ujednání do textu smlouvy,
3. upozornění ve smlouvě na překvapivé ujednání s označením jeho obsahu (např.
překvapivá mohou být ujednání: čl. 6.1 Smluvní pokuta v případě nedodání zboží
včas),
4. upozornění ve smlouvě na překvapivé ujednání bez označení jeho obsahu
(překvapivá mohou být ujednání čl. 6.1.),
5. výslovné upozornění ve smlouvě, že obchodní podmínky mohou obsahovat
překvapivá ujednání,
6. vytknutí překvapivých ujednání na samostatné místo obchodních podmínek,
7. podpis obchodních podmínek jako celku,
8.

grafické zvýraznění překvapivých ujednání v obchodních podmínkách,

9. podpis umístěný na té straně obchodních podmínek, která obsahuje překvapivé
ujednání,
10. podpis u konkrétního překvapivého ujednání.

4.2.

Další korektivy týkající se obchodních podmínek

Dalším obsahovým korektivem obchodních podmínek je úprava úroku z prodlení dle
ustanovení § 1964 odst. 2 a § 1972 OZ. Tato ustanovení jsou si velmi podobná, jak
obsahem, tak i textem. Josef Šilhán 68 dokonce uvádí, že je třeba obě ustanovení vykládat
ve vzájemném kontextu, tak jako by šlo o ustanovení jedno: „(…) je možno od § 1964

Tamtéž.
ŠILHÁN, Josef. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§17212054). Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1084.
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zcela abstrahovat. Ustanovení § 1964 nepřináší nic, co by nebylo výkladem možno
dovodit ze samotného § 1972“.
Ustanoveními dochází k implementaci evropské směrnici, 69 která koriguje smluvní
volnost v oblasti splatnosti, úroků z prodlení a nákladů na vymáhání pohledávek.
Ustanovení § 1963 OZ upravuje limity bezpečného ujednání o splatnosti, sankcí za
vybočení z rámce § 1963 OZ je možnost dovolání se neúčinnosti dle ustanovení § 1964
OZ, které je tak omezeno pouze na otázky splatnosti. Naproti tomu širší ustanovení
§ 1972 OZ dopadá na jakékoliv ujednání o úroku z prodlení: „Věřitel má právo dovolat
se neúčinnosti ujednání o úroku z prodlení, které se odchyluje od zákona tak, že se
zřetelem ke všem okolnostem a podmínkám případů zhoršuje jeho postavení, aniž je pro
takovou odchylku spravedlivý důvod“. Soud pak takové ujednání prohlásí za neúčinné, a
namísto něho použije ustanovení zákona. 70
Druhý odstavec § 1972 OZ dává právo dovolat se neúčinnosti obchodních podmínek
v rozsahu odporujícím odstavci prvnímu i právnické osobě založené k ochraně zájmů
malých a středních podnikatelů. Cílem ustanovení je rozšíření okruhu subjektů, které
mohou zahájit řízení o obsahové kontrole obchodních podmínek, co se týče úroků
z prodlení. Protože újma vzniknuvší jednomu poškozenému (věřiteli při opožděné platbě)
může být zanedbatelná s ohledem na rizika spojená se soudním sporem, zákonodárce
umožnuje uplatňovat tato práva právnické osobě založené za účelem ochrany malých a
středních podnikatelů. Lze tedy shrnout, že zařazení ujednání o úroku z prodlení do
obchodních podmínek zvyšuje riziko jeho napadení, protože aktivně legitimována bude i
výše popsaná právnická osoba. 71

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/7/EU ze dne 16. 2. 2011 o postupu proti opožděným
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5. Změny obchodních podmínek
Ke změně obchodních podmínek může docházet přímo prostřednictvím individuálního
ujednání (samotnou smlouvou) anebo nepřímo, kdy se znění obchodních podmínek mění
tzv. jednostrannou změnou obchodních podmínek. V prvním případě jde o změnu
smlouvy a platí, že ujednání ve smlouvě mají přednost před ujednáními v obchodních
podmínkách (§ 1751 OZ). V případě jednostranné změny obchodních podmínek chce
předkládající strana docílit změny závazku tím, že se nově bude řídit „aktualizovaným“
zněním obchodních podmínek.

5.1.

Změna obchodních podmínek jako změna smlouvy

V případě změny obchodních podmínek přímým smluvním ujednáním, tedy změnou
smlouvy, vyvstává v praxi otázka formy právního jednání, kterým strany smlouvu mění.
Často si strany vyhrazují písemnou formu změny smlouvy, následně však může docházet
i k neformálním změnám např. faktickým jednáním. V mnoha právních řádech existují
kritické názory, které vynutitelnost doložky písemné formy zpochybňují. 72 Jako
argument uvádí zásadu autonomie vůle stran.
Domácí právní úprava formu právního jednání upravuje v ustanovení § 564 OZ, který
stanoví: „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání
změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání
stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran
nevylučuje.“ Ustanovení § 564 OZ tak zakládá výslovnou možnost vyloučit neformální
změny smlouvy. Následkem nedodržení sjednané formy bude dle ustanovení
§ 582 odst. 1 OZ neplatnost právního jednání.
Někteří autoři se k ustanovení § 564 OZ staví kriticky a snaží se dopad doložky písemné
formy změny omezit nebo vyloučit. Podle Jiřího Handlara 73 je smluvní forma právního
jednání závislá pouze na vůli jeho účastníků. Shodná vůle účastníků ohledně formy jejich
jednání je pro uskutečnění jednání rozhodující. Z toho vyplývá, že i tehdy, pokud se
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strany dohodnou na určité formě jednání, nebrání takové ujednání tomu, aby bylo právní
jednání následně po vzájemné dohodě učiněno neformálně.
S Handlarovým názorem se lze ztotožnit, pokud vyjdeme z výkladu ustanovení § 1758
OZ. Ustanovení § 1758 OZ zakládá pouze vyvratitelnou právní domněnku, že strany
nechtějí být vázány, nebude-li dodržena určitá forma právního jednání, na které se
dohodly. Vyvratitelná právní domněnka umožnuje důkaz, že strany chtěly být vázány i
přes nedostatek formy právního jednání, na které se samy dohodly. Ovšem aby doložka
písemné formy změny nebyla pouze kosmetickou klauzulí, která nemá žádné účinky, je
třeba odmítnout názor, že zrušení sjednané formy může být implicitně obsaženo přímo
v úkonu, kterým strany mění smlouvu. Takový postup by, dle mého názoru, mohl snížit
právní jistotu.
Ohledně této problematiky se ztotožňuji s názorem Houdka, 74 podle kterého domácí
právní úprava umožnuje přijmout takový výklad, který současně zachovává praktické
dopady vynutitelnosti doložky písemné formy změny a vylučuje možnost jejího zneužití.
Dle konstrukce ustanovení § 564 OZ je zachována závaznost doložky písemné formy
změny, jejíž porušení je sankcionováno neplatnosti dle § 582 odst. 1 OZ, ovšem nebyloli již plněno (§ 582 odst. 2 OZ). O závaznosti takové doložky je však možno uvažovat,
jak uvádí Houdek: 75 „(…) pouze v případech, kdy je taková doložka v době změny
smlouvy stále její součásti a kdy nedošlo k odlišnému ujednání (ať již výslovnému či
jinému) stran o formě změny smlouvy“. Pokud tedy strany mají doložku o písemné formě
změny, ale následně se neformálně dohodnou, že chtějí být vázány novou smlouvou, aniž
by tato smlouva měla písemnou formu, nemůže se pak žádná ze stran dovolávat doložky
písemné formy změny. Dle mého názoru tak právní úprava poskytuje právní jistotu tím,
že zachovává účinky doložky písemné formy změny. Zároveň ale zachovává zásadu
autonomie vůle stran pomocí ustanovení § 1758 OZ.
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5.2.

Jednostranná

změna

obchodních

podmínek

v režimu

ustanovení § 1752
Občanský zákoník v ustanovení § 1752 upravuje jednostrannou ultimativní změnu, kdy
je jedna strana ze smlouvy oprávněna předložit změnu ve smyslu take it or leave it. Druhá
smluvní strana nemůže odmítnout návrh změny a být dále vázaná původním obsahem
závazku, nýbrž se může změně závazku vyhnout pouze tím, že ho ukončí. Jinými slovy
má možnost volby mezi akceptací návrhu na změnu smlouvy (typicky mlčky) a
předčasným ukončením smlouvy. V základu zde nejde o jednostrannou změnu smlouvy
v pravém slova smyslu, spíše pouze o možnost stran zjednodušit proces vzniku smluvního
konsensu o změně. Jednostrannost se zde projevuje pouze tím, že faktický bude formulace
obsahu smlouvy v dispozici pouze jedné strany – funkčně tento pojem odpovídá pojmu
adhezních smluv dle ustanovení § 1798 OZ. 76 Zákonnou úpravu tohoto mechanismu si
vynutila praxe, kde se tento postup využíval již před účinnosti této normy v občanském
zákoníku.

Zákonné předpoklady aplikace
Za prvé zákon předpokládá, že mechanismus jednostranné změny se uplatní, uzavírá-li
strana smlouvu s odkazem na obchodní podmínky, tedy postupem podle ustanovení
§ 1751. Tuto formální podmínku aplikace ustanovení § 1752 je nutno vykládat široce, ve
smyslu materiálního pojetí obchodních podmínek jako typových smluvních ujednání,
která jsou předpřipravená a opakovaně užívána bez ohledu na to, zda mají povahu
přímých či nepřímých ujednání. Další podmínkou aplikace ustanovení § 1752 je
skutečnost, že jde o smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku s větším počtem osob.
Vždy se musí jednat o případy typizovaných smluv uzavíraných s širším okruhem
adresátů. 77
Zásadním požadavkem je také, že obsahem závazku musí být dlouhodobé opětující se
plnění stejného druhu. Pelikánová 78 k tomu uvádí, že k oněm opětovným plněním musejí
být zavázány obě strany, neboť jen tam, kde si strany vzájemně, opětovně poskytují
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párová plnění, je možnost „bezbolestného“ ukončení smluvního vztahu skutečně dána.
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 29 Odo 847/2001 vymezuje
pojem opakujícího se plnění ve srovnání s plněním dílčím nebo částečným: „Na rozdíl
od plnění dílčího není opakující se plnění vymezeno celkovou výši (rozsahem celého
plnění), nýbrž pouze určením jednotlivých v budoucnu splatných dávek (např. výživné,
nájemné nebo pojistné).“. Hulmák 79 k tomu dodává, že za plnění opětující se ve smyslu
tohoto ustanovení je třeba považovat i plnění trvající (nepřetržité), které formálně vzato
nelze rozdělit do dílčích splatných dávek (typicky např. vedení účtu).

Obsahové náležitosti ujednání o změně obchodních podmínek
Kromě výše popsaných aplikačních předpokladů musí ujednání o změně obsahovat
obligatorní náležitosti. Především ujednání o změně musí obsahovat určení postupu, jak
se změna obchodních podmínek oznámí druhé straně. Občanský zákoník nestanoví
konkrétní minimální způsob, ovšem vzhledem k povaze návrhu změny lze dovodit, že
oznámení musí splňovat požadavky adresnosti. Informace o změně se musí dostat do
dispoziční sféry adresáta, nepostačí tedy pouhá veřejná proklamace změny obchodních
podmínek, typicky na internetových stránkách předkladatele. Absence ujednání o
způsobu oznámení změny obchodních podmínek bude mít za následek neplatnost. 80
V praxi může vyvstat otázka, zda ustanovení § 1752 předpokládá „jen“ oznámení o
změně, anebo oznámení změny s tím, že návrh musí obsahovat celé znění změny.
Hulmák 81 uvádí, že oznámení změny nemusí zároveň obsahovat znění celého návrhu
změny obchodních podmínek, neboť to vyplývá ze samotné podstaty výhrady ultimativní
změny.
Další obligatorní náležitostí ujednání o ultimativní změně je založení práva odmítnout
změnu závazku a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Právě v existenci tohoto
oprávnění spočívá charakter zvláštního smluvního mechanismu změny obchodních
podmínek – druhá strana sice nemůže zmařit změnu obchodních podmínek a zachovat
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závazek s původním obsahem, ale je oprávněna závazek proto ukončit. 82 Podle mého
názoru může být na škodu, že občanský zákoník výslovně nevyžaduje, aby informace o
možnosti změnu odmítnout a závazek z toho důvodu vypovědět byla zahrnuta i
v oznámení o změně. Tato informace, jak jsem uvedla výše, musí být obsahem již
původního znění obchodních podmínek (součásti ujednání o jednostranné změně), ovšem
v praxi by zahrnutí této informace i do oznámení o změně mohlo výrazně posílit pozici
adresáta změny.
Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu
spravedlnosti ve svém stanovisku č. 6 se k ustanovení vyjádřila, že: „obsahem § 1752
odst. 1 je tedy možnost tzv. ultimativní změny obchodních podmínek, ve smyslu ´buď
přijmeš, nebo končíme´.“ 83
S výpovědí závazku oblátem se v praxi pojí situace, kdy oblát na návrh změny nereaguje
výpovědí, ale vymíní si automatické ukončení závazku při každé další změně. Například,
když navrhovatel oznámí změnu obchodních podmínek navýšením ceny – druhá strana
zareaguje sdělením, že jakékoliv další navýšení ceny má za následek výpověď z její
strany. Takovou možnost je ovšem v režimu jednostranných změn dle ustanovení § 1752
OZ třeba odmítnout. Základem režimu ultimativních změn je dohoda o tom, že přijetí
návrhu na změnu je spojeno s nečinností či mlčením. Změna tohoto postupu by musela
vyplývat z ujednání stran, nikoliv z jednostranné proklamace obláta. 84 Shodně uvádí i
Pelikánová, 85 že: „Myšlenka jednostranné ultimativní změny vychází z představy
paušálního souhlasu přistupující strany ve spojení s ochranou proti excesům.“
Dále ustanovení § 1752 OZ předpokládá, že ujednání o ultimativní změně obsahuje určení
výpovědní doby dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
Touto výpovědní dobou je třeba rozumět dobu, ve které je oblát oprávněn závazek
vypovědět, nikoliv dobu, se kterou se pojí samotný zánik závazku. Jde o ochrannou dobu
obláta pro to, aby se rozhodl, zda závazek vypoví, nebo (mlčky) přijme navrhované
změny. Ujednání o ultimativní změně by proto mělo obsahovat především určení
přiměřené doby mezi notifikací změn a jejich účinností. Obvykle je účinnost výpovědi
HOUDEK, Zdeněk, op. cit., s. 206.
Výkladové stanovisko č. 6 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu
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(zánik závazku) vázán právě na okamžik účinnosti změn obchodních podmínek, protože
takový postup umožňuje udržet jednotný smluvní režim pro všechny adresáty obchodních
podmínek. 86
Posledním obsahovým omezením je zákaz stanovení zvláštních povinností
zatěžujících vypovídající stranu. Zákon stanoví, že k takovému ujednání se nepřihlíží.
Hulmák 87 k tomu uvádí, že jde o širší kategorií než pouze sankční ujednání (nebo např.
odstupné) a že musí jít o takovou povinnost, jež by nevznikla při jiném způsobu ukončení
smlouvy.

Omezení rozsahu změny obchodních podmínek
Kromě aplikačních a obsahových předpokladů ustanovení § 1752 OZ, zákon požaduje,
aby změna měla přiměřený rozsah: „(…) lze si ujednat, že strana může obchodní
podmínky v přiměřeném rozsahu změnit“. Přiměřenost změny by měla odpovídat vnějším
okolnostem, které stranu ke změně obchodních podmínek vedou. Předkladatel změny
není povinen důvody změny uvést, přesto by tyto důvody měly existovat a měly by být
objektivně zjistitelné. Požadavek přiměřenosti tak lze chápat prostřednictvím negativního
vymezení jako zákaz libovůle. Nepřiměřenost může vyplývat již i ze samotné povahy
změny, například u těch části obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně
očekávat podle ustanovení § 1753 OZ. 88
Zákon také požaduje, aby již při jednání o uzavření smlouvy z povahy závazku vyplývala
rozumná potřeba pozdější změny obchodních podmínek. Pelikánová 89 pojem
rozumné potřeby vykládá v souvislosti s ustanovením § 1752 odst. 2: „(…) druhý
odstavec je interpretačním ustanovením upřesňujícím pojem rozumné potřeby změny
obchodních podmínek. Za takovouto rozumnou potřebu změny nebude možno pokládat
předvídatelnou změnu okolností nebo změnu osobních nebo majetkových poměrů
podnikatele. Budou-li mít strany sjednánu možnost změny obchodních podmínek za
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předpokladů uvedených v odstavci prvém, nebude se podnikatel moci dovolat této
dohody, jestliže půjde o některou z okolností uvedených v odstavci druhém.“
U této problematiky souhlasím s konstatováním Houdka, 90 že: „Význam podmínky
„rozumné potřeby“ změny se projevuje zejména v souvislosti s odst. 2 rozebíraného
ustanovení v tom smyslu, že motivuje stranu předkládající obchodní podmínky v tom, aby
si rozsah a důvody změn, které mohou být učiněny jednostranným ultimátem,
v obchodních podmínkách výslovně vyhradila.“ Dle mého názoru tedy zákon požaduje,
aby strany výslovně ujednaly rozsah změn vyvolaných takovou změnou okolností, kterou
již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat,
nebo vyvolaných změnou osobních či majetkových poměrů. Pokud si možnost změny za
výše uvedených okolnosti strany výslovně neujednají, nebude se moci předkládající
strana dovolávat změny dle odstavce prvního, jak uvádí i výše citována Pelikánová.
Hulmák 91 dále uvádí příklady budoucích změn, které nespadají pod odstavec druhý §
1752 a jejich rozsah nemusí být tedy výslovně ujednán: „Může se jednat například o
závislost plnění na vývoji cen, vliv regulace navazující oblastí, např. ochrana osobních
údajů, regulace bankovních obchodů, nebo vývoj nových technologií.“ V praxi se ovšem
často může jednat právě o změny, které mají svůj původ pouze v osobních či majetkových
poměrech strany (např. změna cenové politiky). V takových případech je nutné rozsah
změn ujednat, jak jsem již uvedla výše. Pod sjednáním rozsahu změn můžeme rozumět
vymezení důvodu, které změny vyvolávají. 92

5.3.

Ultimativní změny mimo režim ustanovení § 1752

Smluvní mechanismus srovnatelný s § 1752 lze nalézt i u některých smluvních typů
zvláštní části závazkového práva. Například ustanovení § 2531 odst. 2 OZ stanoví
nevyvratitelnou právní domněnku souhlasu se změnou závazku v případě, kdy pořadatel
zájezdu navrhuje změnu podmínek zájezdu z důvodu vnějších okolností a zákazník
v určené lhůtě neodstoupí od smlouvy. Nebo také pro případ jednostranného zvyšování
nájemného dle § 2249 OZ, zákon stanoví zvláštní kontraktační mechanismus nahrazující
podmínku výslovného přijetí nabídky. Ustanovení § 1752 OZ tedy není jediným
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případem, kdy je s nečinností (mlčením) adresáta spojena změna závazku. Je otázkou, do
jaké míry je takový postup v dispozici smluvních stran a v jaké míře spočívá na
výslovném znění zákona. Jde tedy o otázku kogentnosti či dispozitivnosti ustanovení
§ 1752 OZ. 93
Názory na to, zda je možná jednostranná změna obchodních podmínek i u smluv, které
nenaplňují aplikační předpoklady ustanovení § 1752 OZ, ovšem nejsou jednotné.
Pelikánová 94 zastává názor, že ultimativní změnu nelze ujednat jinak než za předpokladů
a s omezeními předvídanými v § 1752: „Tak např. v individuálně projednávané smlouvě,
která nepatří k opakujícím se smlouvám v běžném obchodním styku, nelze jednostrannou
změnu obchodních podmínek ujednat. Stejně tak by byla protiprávní dohoda umožňující
takovou jednostrannou změnu bez oznámení druhé straně a bez možnosti výpovědi.“
Výkladové stanovisko č. 6 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy
při Ministerstvu spravedlnosti není tak kategorické a ke změně obchodních podmínek
uvádí, že: „Jedná-li se o smlouvy uzavírané za okolností dle první věty § 1752 odst. 1, lze
ke změně přistoupit, pouze pokud byly předem ujednány náležitosti stanovené ve druhé
větě § 1752 odst. 1; jedná se přitom o kogentní ustanovení, od nějž není možné se odchýlit
dohodou stran. Ultimativní změnu obchodních podmínek si strany mohou sjednat i za
jiných okolností než v případě smluv dle § 1752 odst. 1 věty první. Obecně není
samozřejmě vyloučeno ani to, aby si strany ujednaly jiný postup, který bude např. druhé
straně zajišťovat právo trvat na stávajících obchodních podmínkách, tedy bez nutnosti
návrh změny přijmout, či odmítnout s následkem zániku závazku. Taková ujednání však
musí být v souladu s obecnými pravidly o ochraně slabší strany (např. úprava adhezních
smluv), zejména s limity sledujícími ochranu spotřebitele.“ 95
Stejný režim jako ujednání o jednostranné ultimativní změně stranám umožní dohoda o
přijetí nabídky nečinnosti (mlčením) spolu se sjednáním práva závazek vypovědět bez
konkrétních důvodu. Jinak podle § 1740 odst. 2 věta druhá OZ mlčení nebo nečinnost
samy o sobě přijetím nejsou. Druhou nezbytnou podmínkou konstrukce ultimativních
změn je umožnění práva „exitu“ druhé straně, ať už odstoupením či výpovědí závazku.
V opačném případě by změna obchodních podmínek nebyla obsahem konsensu
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smluvních stran. Přezkum přípustnosti takového ujednání pak bude vycházet z obecných
zásad soukromého práva (princip poctivosti, či zákaz zneužití) spolu se specifickými
nástroji ochrany při uzavírání smluv s odkazem na obchodní podmínky (ochrana před
překvapivými ustanoveními dle § 1753 OZ). 96
Přikláním se k názoru, že výhradu ultimativní jednostranné změny lze tedy ujednat i bez
výslovné právní úpravy stanovující tuto možnost. Toho bylo využíváno v praxi před
účinnosti občanského zákoníku, což potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2.
2013, sp. zn. 23 Cdo 1098/2012, který uvádí, že: „obchodní zákoník (ani zákoník
občanský) nestanoví pro obchodní podmínky, které jsou součásti smlouvy, jiný režim
jejich změny než pro smlouvu samotnou. Nevyhradí-li si proto účastníci ve smlouvě nebo
obchodních podmínkách, které jsou její součástí, zvláštní způsob změny obchodních
podmínek (např. prostým doručením druhé straně), řídí se předpoklady pro jejich změnu
zákonnou úpravou pro změnu obsahu smlouvy samotné.“
Ovšem i v případě návrhu změny obchodních podmínek mimo ustanovení § 1752 OZ by
měl být na straně předkladatele „spravedlivý důvod“ změny, kterému je rozsah
předkládaných změn přiměřený. Neboť nelze připustit, aby na základě mechanismu
ultimativní změny se stalo součásti smlouvy ustanovení, o kterém nelze předpokládat, že
by bylo společnou vůli stran být jim vázán. Proto kritérium přiměřenosti, spolu
s obsahovou kontrolou obchodních podmínek, bude klíčové pro posouzení, zda je
jednostranná změna přípustná nebo ne. V konečném důsledku, bude nutné zohlednit
hlediska, podobná těm, které stanoví § 1752 OZ. 97
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6. Vykládací pravidla a doložky
6.1.

Vykládací pravidla

Pravidla pro výklad projevů vůle jsou zakotvena v ustanovení §§ 555 až 558 občanského
zákoníku. Podle ustanovení § 555 OZ platí, že právní jednání se posuzuje podle svého
obsahu. Druhý odstavec ustanovení § 555 OZ stanoví: „Má-li být určitým právním
jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.“
Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl
druhé straně znám, anebo musela-li o tomto úmyslu vědět (§ 556 odst. 1 OZ). Rozhodující
pro výklad jednání je zejména úmysl jednající osoby. Na rozdíl od předchozí právní
úpravy, je opuštěn důraz na formální hledisko projevu a kladen větší důraz na hledisko
skutečné vůle jednajících osob. Prokazování skutečné nebo předpokládané znalosti
osoby, vůči které je právní úkon adresován, je velmi obtížné. Proto pro případy, kdy je
toto hledisko výkladu vůle nepoužitelné, stanoví zákon v § 556 odst. 1 věta druhá,
hledisko objektivní. Podle něhož se projev vůle vykládá podle významu, který by mu
zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, již byl projev vůle určen. To znamená, jak
by danou situaci chápala tzv. osoba průměrného rozumu podle § 4 OZ, anebo tzv.
profesionál podle § 5 OZ, který jedná s pečlivostí, jakou lze běžně od profesionála
požadovat. Rozhodující může být, zda je adresát právního úkonu podnikatelem či nikoli,
zda smlouvy daného druhu uzavírá pravidelně nebo jen ojediněle. Výrazy, které se
používají v obchodním styku, je však třeba vykládat podle významu, který se jim
v obchodním styku zpravidla přikládá. 98
Výše uvedená kritéria nejsou používaná samostatně, ale ve spojení se všemi okolnostmi
projevu vůle, včetně stranami zavedené praxe, k tomu, co právnímu jednání předcházelo,
i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání
přikládají (§ 556 odst. 2 OZ).
Nelze-li určitý výraz, který připouští různý výklad, vyložit podle uvedených
interpretačních pravidel, má být vyložen k tíži té smluvní strany, která jej při jednání
použila jako první. Zpravidla to bude strana, předkládající návrh na uzavření smlouvy,
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ovšem při postupném jednání o uzavření smlouvy to může být i strana, z jejíhož podnětu
byl sporný výrok zahrnut do obsahu smlouvy. 99
Ustanovení o interpretaci obsahu právních jednání vycházejí z minulé úpravy
v občanském a obchodním zákoníku, včetně žádoucí odchylky pro úpravu specifik
podnikatelského styku. V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý
výklad přisoudí význam, jaký v takovém styku pravidelně má. Není-li však druhá strana
podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový
význam znám. V právním styku podnikatelů musí být uznán význam obchodních
zvyklostí. Zákon v § 558 odst. 2 stanoví, že v právním styku podnikatelů se přihlíží
k obchodním zvyklostem zachovaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí
ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost
před dispozitivním ustanovením zákona.
Pravidla pro výklad projevů vůle nastupují tehdy, jestliže je právní úkon natolik určitý,
aby byl platný, nicméně je nutné dobrat se jeho zcela přesného významu. 100 Podle
judikatury Nejvyššího soudu České republiky lze ovšem výkladem pouze zjišťovat obsah
právního úkonu, v žádném případě jim nelze projev vůle doplňovat. 101

6.2.

Dodací doložky

Používání dodacích doložek upravuje ustanovení § 1754 OZ, které stanoví, že použijí-li
strany ve smlouvě doložku upravenou v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to,
že touto doložkou zamýšlely vyvolat právní účinky stanovené vykládacími pravidly, na
něž se ve smlouvě odvolaly, popřípadě těmi vykládacími pravidly, která se s přihlédnutím
k povaze smlouvy obvykle používají. Tyto doložky se v právních vztazích používají ke
stručnému vyjádření podmínek vztahu a vzájemných práv a povinností. Zejména se
doložky využívají u kupních smluv a upravují rozdělení nákladů (doprava, clo, pojištění)
a rizik ztráty či poškození mezi prodávajícím a kupujícím.

MAREK, Karel, ŽVÁČKOVÁ, Lenka, Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1. vyd.
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 74. ISBN: 9788073573331.
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Pelikánová 102 k ustanovení § 1754 uvádí, že: „Smluvní doložky jsou zcela jinou kategorií
pravidel než obchodní podmínky. Odkaz na doložky znamená zkrácení kontraktace mezi
obchodníky, smluvní strany jsou s jejich významem dobře obeznámeny. Přestože teda
důvodová zpráva věnuje § 1754 sotva tři řádky, nutno dodat, že toto ustanovení dopadá
takřka výlučně na smlouvy uzavírané v mezinárodním obchodě.“
S výše uvedeným konstatováním souhlasím, jednak obchodní doložky představují zcela
jiný institut než obchodní podmínky a také se využívají zejména v mezinárodním
obchodě. Přesný výklad často užívaných doložek se mezinárodně sjednocuje ve
vykládacích pravidlech. Nejčastěji používanými vykládacími pravidly jsou Mezinárodní
pravidla pro výklad dodacích doložek (International Commercial Terms) –
INCOTERMS. Také se lze setkat s Revidovanými americkými definicemi pro zahraniční
obchod (Revised American Foreign Trade Definitions) – RAFTD. Dalším příkladem jsou
COMBITERMS, které jsou vydávány švédskou mezinárodní dopravní asociací na
základě Incoterms.
Použití vykládacích pravidel upravuje § 1754 OZ tak, že zakládá vyvratitelnou
domněnku, že strany chtěly vyvolat právní následky stanovené vykládacími pravidly,
když použily doložku s nimi spojenou. Pelikánová 103 se k formulaci vyvratitelné
domněnky staví kriticky a považuje tuto formulaci za nevhodnou. Uvádí, že nelze
připustit, aby ve smlouvě byla použitá doložka odkazující na vykládací pravidlo a poté
by smluvní strana mohla prokázat, že tento odkaz neměla na mysli a chtěla vyvolat jiné
právní následky. Takový postup by snižoval právní jistotu. S výše uvedeným závěrem
souhlasím, neboť se od podnikatelů, kteří se pohybují v mezinárodním obchodě, očekává,
že znají vykládací pravidla a mají v úmyslu dosáhnout následku předpokládaných
v doložkách. Použití doložek by mělo právní jistotu zvyšovat právě tím, že pokud doložku
strany použijí, znamená to, že zamýšlely vyvolat právní následky v doložce předvídané.
Zákonodárce také stanoví, že pokud vykládací pravidla strany neurčí, použijí se ta
pravidla, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají. Uvedené pravidlo
se uplatní nejen v případě, kdy strany použijí doložku, aniž by vůbec určily vykládací
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pravidla, ale i v případě, kdy není určena verze vykládacích pravidel. Je to provedením
zásady, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. 104
Odstavec druhý ustanovení § 1754 OZ upravuje použití vykládacích pravidel ve vztazích,
kde jedna strana není podnikatelem. Protože se předpokládá, že nepodnikatel nemusí znát
význam doložky, lze se jí dovolat jenom za předpokladu, že dovolávající strana prokáže,
že druhá strana musela význam doložky znát.

Vykládací pravidla INCOTERMS
První vykládací pravidla vydala již v roce 1923 Mezinárodní obchodní komora v Paříži –
Termes

Commerciaux,

která

obsahovala

výklad

šesti

doložek

používaných

v mezinárodním obchodě. V roce 1936 následovalo vypracování Mezinárodních pravidel
pro výklad dodacích doložek – Incoterms. Od té doby jsou vydávaná přibližně každých
deset let v upravené edici. Revizí ovšem nezaniká předchozí verze, mohou být používány
souběžně. Proto ujednání o použití vykládacích pravidel by mělo odkazovat i na časovou
verzi. 105
Poslední verze Incoterms vstoupila v účinnost od 1. ledna 2011 a obsahuje 11 doložek
rozdělených do dvou skupin (doložky pro všechny druhy přepravy a doložky pro přepravu
námořní a vodní). Doložka EXW (ze závodu) znamená, že prodávající splní dodání,
jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě
(např. závod, továrna, skladiště apod.). EXW představuje minimální povinnosti pro
prodávajícího, neboť ten nemá žádnou povinnost naložit zboží, ani není povinen odbavit
zboží pro vývoz. Další doložka FCA (vyplaceně dopravci) znamená, že prodávající
dodává zboží dopravci, kterého určí kupující v objektu prodávajícího nebo jiném
jmenovaném místě. Doložka CPT (přeprava placená do) znamená, že prodávající dodává
zboží dopravci, kterého sám jmenoval a je povinen hradit náklady na přepravu. Podobně
doložka CIP znamená, že prodávající dodá zboží dopravci, kterého určil, a kromě hrazení

HULMÁK, Milan. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část
(§1721-2054). Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2014, s.167.
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nákladu na přepravu je povinen sjednat pojištění kryjící riziko za ztrátu nebo
poškození. 106
Doložka DAT (s dodáním do překladiště) byla nově zavedena od roku 2011 a znamená,
že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního
prostředku a předáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti. Prodávající
nese veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou ve jmenovaném překladišti
nebo přístavu. Pokud strany chtějí, aby prodávající nesl riziko ztráty a náklady spojené
s přepravou z překladiště na jiné místo, je třeba zvolit doložku DAP nebo DDP. Doložka
DAP (s dodáním v místě určení) znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží
dáno k dispozici kupujícímu připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese
veškerá rizika spojená s dodáním do určeného místa. Poslední doložka DDP (s dodáním
clo placeno) představuje maximální závazek pro prodávajícího, ten musí předat zboží
kupujícímu celně odbavené, připravené k výkladce ve sjednaném místě. Prodávající nese
veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do určeného místa a má povinnost zboží
celně odbavit nejen pro vývoz, ale i pro dovoz. 107
Druhá skupina zahrnuje pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu. Místo
dodání a místo, kam je zboží dopraveno kupujícímu mohou představovat oba přístavy.
FAS (vyplaceně k boku lodi) znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním
zboží k boku lodi, kterou jmenuje kupující v ujednaném přístavu. U třech posledních
doložek FOB (vyplaceně loď), CFR (náklady a přepravné) a CIF (náklady, pojištění a
přepravné) platí, že zboží bylo dodáno, jakmile došlo k dodání na palubu lodi. Tím na
kupujícího přechází i riziko za ztrátu a poškození. U doložky CFR je přitom prodávající
povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit přepravné do jmenovaného přístavu. U
doložky CIF prodávající musí navíc zaplatit clo nejen pro vývoz, ale i pro dovoz. 108
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Závěr
Obchodní podmínky byly tradičně pojímány jako nepřímá smluvní ujednání, která se
nachází mimo vlastní smlouvu a stanou se její součásti v okamžiku, kdy s tím obě strany
projeví souhlas. Toto pojetí institutu obchodních podmínek je dnes označováno jako
formalistické. Dneska se odborná literatura přiklání i k materiálnímu pojetí obchodních
podmínek jako předem předpřipravených a opakovaně používaných ustanovení, které
nebyly individuálně projednány a můžou být umístěny kdekoliv. Osobně se přikláním
k materiálnímu pojetí obchodních podmínek, ale zároveň si myslím, že to není pro praxi
až tak důležité. Jako hlavní výhodu obchodních podmínek vnímám, že zjednodušují a
urychlují kontraktační proces a tím výrazně snižují náklady na kontraktaci. Další zásadní
funkcí a výhodou obchodních podmínek je, že umožnují stranám odchýlit se od
dispozitivní právní úpravy a namísto jí použít právě ujednání v obchodních podmínkách.
Rozdělení obchodních podmínek na kvalifikované, které vypracovala obchodní nebo
zájmová organizace, a na podmínky vypracované jednou ze stran, má svůj význam
z hlediska inkorporace a informační povinnosti. Stejně tak i rozdělení obchodních
podmínek na „spotřebitelské“ a „podnikatelské“.
Inkorporace musí vždy obsahovat odkaz na obchodní podmínky a k tomu připojení textu
podmínek k návrhu smlouvy nebo prokazatelnou známost obchodních podmínek druhou
stranou. Odkaz na obchodní podmínky může být učiněn i ústně nebo konkludentně, např.
vyvěšením v dopravním prostředku, protože forma odkazu je odvozena od formy
smlouvy. Připojení obchodních podmínek musí být provedeno před uzavřením smlouvy.
Může být i elektronické, např. hypertextovým odkazem. Jak vyplývá z usnesení
Ústavního soudu, nestačí ovšem pouhý odkaz na webové stránky. Tyto zákonné
předpoklady musí být naplněny pro inkorporaci obchodních podmínek bez ohledu na to,
zda jsou vypracované odbornou nebo zájmovou organizaci či jednou ze stran, pokud se
použijí ve vztahu se spotřebitelem.
Ve vztahu mezi podnikateli může dojít ke zjednodušené inkorporaci, kdy postačí jen
odkaz na obchodní podmínky, musí ale být vypracované odbornou nebo zájmovou
organizací. S tímto se pojí otázka pro praxi, zda odborné a zájmové organizace pojímat
extenzivně či restriktivně. Podle restriktivního pojetí se jedná o právnické osoby, které
v rámci své odborné činnosti vydávají obchodní podmínky pro neurčitý okruh adresátů.
Může se jednat např. o Hospodářskou komoru, Sdružení českých spotřebitelů, Svaz
51

průmyslu a obchodu, Českou leasingovou a finanční asociaci a další. Podle extenzivního
pojetí lze také považovat za odborné a zájmové organizace jakýkoliv třetí subjekt, odlišný
od smluvních stran a nadaný aspoň určitou mírou odbornosti. V tomto případě se může
jednat o významnou silnou společnost, odlišnou od smluvních stran, která podniká
v jejich oboru. Ohledně této problematiky si myslím, že ochranný účel ustanovení
§ 1751 odst. 3 OZ lze v případě obchodních podmínek vypracovaných třetí osobou, která
se vyznačuje určitou odborností či zájmovostí a také určitou nezávislosti na smluvních
stranách, považovat za splněný. Proto se domnívám, že dva podnikatelé (profesionálové)
mohou zahrnout obchodní podmínky třetí strany do smlouvy zjednodušenou inkorporací
podle ustanovení § 1751 odst. 3 OZ.
Dále jsem se ve své práci věnovala problematice kolize obchodních podmínek. Občanský
zákoník řeší kolizi obchodních podmínek pravidlem průniku. Podle ustanovení OZ se
kolidující obchodní podmínky použijí v tom rozsahu, ve kterém nejsou v rozporu. Tato
formulace je v praxi problematická pro vymezení nekolidujícího obsahu obchodních
podmínek. Přiklonila jsem se k výkladu, který za průnik považuje jen to, co oboje
obchodní podmínky upravují shodně. Výsledkem pak bude vyloučení ustanovení jedné
strany nad rámec rozsahu podmínek druhé strany. Pro vyplnění mezery, vzniklé po
vyloučení kolidujících ustanovení, se použije obchodních zvyklostí a dispozitivní právní
úpravy.
Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala specifické obsahové kontrole obchodních podmínek
v podobě zákazu překvapivých ujednání. Překvapivost musíme posuzovat na základě
dvou kritérií, a to z hlediska právních důsledku a způsobu vyjádření. Překvapivými
z hlediska právních důsledku mohou být ustanovení, která podstatně modifikují zákonnou
úpravu v tom smyslu, že odjímají druhé straně její zákonem daná práva, nebo rozšiřují
povinnosti. Překvapivost dle způsobu vyjádření závisí na tom, jak je text vyjádřen, na
jeho vnější formě, a na způsobu jeho sdělení druhé straně.
Za překvapivá, a tedy neúčinná, ustanovení je třeba považovat ujednání, která jsou
v rozporu se zákonem. Zde jsem se přiklonila k názoru, že se nepoužije ustanovení § 580
a 588 OZ, podle kterých je ujednání rozporné se zákonem neplatné pouze tehdy, pokud
to vyžaduje smysl a účel zákona a pokud je takové ujednání v rozporu s dobrými mravy
nebo zjevně narušuje veřejný pořádek. Tato ustanovení se zaměřují na otázku platnosti
běžného smluvního ujednání. Zatímco v případě obchodních podmínek není možné
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očekávat ustanovení rozporná se zákonem. Dále budou překvapivá tzv. úskočná
ustanovení. To jsou taková ustanovení obchodních podmínek, která se přímo dotýkají
oblastí, která jsou již řešena v samotné smlouvě, a dále je upravují ve prospěch
navrhovatele podmínek. Překvapivost takového ustanovení, je dle mého názoru nesporná,
protože druhá strana legitimně očekává, že předmětná otázka byla komplexně a úplně
upravena ve smlouvě.
Spornou otázkou v odborné literatuře představují nepřiměřená, ale předvídatelná
ustanovení. Tato hrubě nepřiměřená, ovšem v kontextu běžné obchodní praxe v oboru
očekávatelná ustanovení se objevují v B2B vztazích. Myslím si, že pro posouzení, zda
jsou taková hrubě nepřiměřená ustanovení překvapivá, je nutné použít speciálních kritérií
překvapivosti. Těmi to kritérií může být např. obor činnosti smluvních stran, smluvní typ,
systematika smlouvy, úroveň profesionality smluvních stran apod.
V páté kapitole jsem se zaměřila na jednostranné změny obchodních podmínek.
Předpokladem jednostranné změny je, že podnikatel uzavírá smlouvu v běžném
obchodním styku, s větším počtem osob a obsahem smluv je závazek k dlouhodobému
opětovnému plnění stejného druhu. Podmínkou platnosti také je, že tato změna musí být
přiměřená, rozumná, vyplývat z povahy závazku, a potřeba změny musí být zřejmá již při
uzavírání smlouvy. Navíc ujednání o přípustnosti jednostranné změny musí obsahovat
dohodu o tom, jakým způsobem bude změna obchodních podmínek druhé straně
oznámena a zároveň musí obsahovat právo druhé strany změnu odmítnout a smlouvu
vypovědět.
V souvislosti s rozumnou potřebou změny obchodních podmínek vyvstává otázka, jak
tento požadavek interpretovat. Podle některých autorů za rozumnou potřebu změny nelze
pokládat předvídatelnou změnu okolností nebo změnu osobních či majetkových poměrů
podnikatele. Osobně jsem se přiklonila k názoru, dle kterého zákon požaduje, aby strany
výslovně ujednaly rozsah změn vyvolaných změnou osobních či majetkových poměrů
nebo takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana musela
předpokládat. Pokud si možnost změny za výše uvedených okolnosti strany výslovně
neujednají, nebude se moci předkládající strana dovolávat jednostranné změny.
V poslední kapitole jsem se okrajově věnovala doložkám obsaženým ve vykládacích
pravidlech. Použití vykládacích pravidel upravuje § 1754 OZ tak, že zakládá

53

vyvratitelnou domněnku, že strany chtěly vyvolat právní následky stanovené vykládacími
pravidly, když použily doložku s nimi spojenou.
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Abstrakt
Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích
Tato diplomová práce je zaměřená na téma obchodní podmínky a doložky v obchodních
vztazích. Právní úprava institutu obchodních podmínek zůstává stručná, ovšem oproti
předchozí právní úpravě platné do 1. 1. 2014, obsahuje řádu novinek. Významnou
novinku představuje problematika kolize obchodních podmínek, dále jsou to pravidla pro
jednostrannou změnu, a také nově zakotvené obsahové korektivy v podobě překvapivých
ujednání. Tato skutečnost poskytuje prostor pro odbornou literaturu k vytváření různých
názorů a odpovědí na otázky, které poskytuje právní praxe. Při tom jsou dneska obchodní
podmínky běžnou součástí smluv. Používání obchodních podmínek velice urychluje
kontraktační proces a snižuje náklady. Kromě obchodních podmínek se v praxi hodně
používají smluvní doložky obsažené ve vykládacích pravidlech, a to zejména ve sféře
mezinárodního obchodu.
Cílem této práce je analyzovat, jak na otázky týkající se problematiky obchodních
podmínek odpovídají znalci obchodního práva. V rámci své práce jsem se podívala i
na legislativní řešení zahraniční literatury – na Vídeňskou úmluvu o mezinárodní koupi
zboží CIGS, na Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a na Principy
evropského smluvního práva PECL.
V první kapitole jsem vymezila pojetí obchodních podmínek, jejich rozdělení a funkce.
Ve druhé kapitole jsem se zabývala inkorporací obchodních podmínek, a to jak ve
vztazích mezi podnikateli, tak i mezi nepodnikateli. Ve třetí kapitole jsem se věnovala
problému kolizí obchodních podmínek, zejména pravidlu průniku. Ve čtvrté kapitole
jsem se zabývala specifickou obsahovou kontrolou obchodních podmínek, zejména
zákazu překvapivých ujednání. V páté kapitole jsem rozebrala problematiku změn
obchodních podmínek. Zaměřila jsem se na jednostrannou změnu. V poslední kapitole
jsem řešila problematiku doložek obsažených ve vykládacích pravidlech, a uvedla
příklady doložek Incoterms.

Klíčová slova: obchodní podmínky, vykládací doložky, obchodní vztahy.
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Abstract
Commercial Terms and Clauses in Business Transactions
This diploma thesis is focused on the topic of commercial terms and clauses in business
transactions. Legislation of commercial terms remains concise, but it contains some news
in comparation with the previous legislation valid until January 1st 2014. A major novelty
is the issue of conflicts of commercial terms (the battle of forms), the rules for unilateral
change and also newly grounded content corrections in the form of surprising
arrangements. This fact provides a space for professional literature to create a variety of
views and answers to the questions that legal practice provides. Today, commercial terms
are a common part of contracts. Using the terms greatly accelerates the contracting
process and reduces the costs. Commercial clauses contained in some interpretative rules
are also frequently used, mainly in the international business.
The aim of this thesis is to analyse how business law experts respond the questions
regarding to commercial terms and clauses. As a part of my work, I have also looked at
the legislative solutions in the UN Convention on the International Sale of Goods CIGS,
the Principles of international trade agreements UNIDROIT and the Principles of
European contract law PECL.
In the first chapter I defined the concept of commercial terms, their division and function.
In the second chapter, I was dealing with the incorporation of commercial terms, both in
relations between merchants and between non-merchants. In the third chapter I pursued
the problem of the battle of forms, especially the knock-out rule doctrine. In the fourth
chapter I was dealing with a specific content control of the commercial terms, especially
the prohibition of surprising arrangements. In the fifth chapter I discussed the issue of
commercial terms changes. I focused on a unilateral change. In the last chapter, I tackled
the issue of the clauses contained in the interpretative rules and gave the examples of the
clauses used in the rules of interpretation Incoterms.
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