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Příklady

− přeprava – 2 jízdy, stejné smluvní strany, stejná cena, různý 
rozsah služeb (nápoj, noviny)

− hotelový účet zahrnuje přirážku 3 EUR na charitu

− úvěr v cizí měně: 
- cizí měna x stejná cizí měna
- úvěr denominovaný v cizí měně (domácí měna x domácí 
měna)
- domácí měna x domácí měna + měnová doložka



Přezkum přiměřenosti a výjimka z přezkumu

− § 56 ObčZ 1964, § 1813 ObčZ

− zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem 
přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran 
v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu 
plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným 
a srozumitelným způsobem.

− čl. 4 odst. 2 směrnice 1993/13/EHS - posouzení nepřiměřené 
povahy podmínek se netýká ani definice hlavního předmětu 
smlouvy, ani přiměřenosti ceny a odměny na straně jedné, ani 
služeb nebo zboží dodávaných výměnou na straně druhé, 
pokud jsou tyto podmínky sepsány jasným a srozumitelným 
jazykem

autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



Výjimka z přezkumu

− výjimka x výjimka z výjimky
− historický původ  - reakce na velice široké pojetí nepřiměřenosti 

v původním návrhu směrnice  
− účel výjimky - jestliže se důvody pro obsahovou kontrolu hledají 

primárně v případech, kdy dochází k selhání trhu, není nutná 
taková kontrola v případech, kdy se autonomie vůle plně 
prosazuje a prostor pro selhání trhu je omezen 

− pozornost se soustředí na hlavní plnění (cenu a plnění) a 
dodržení jednotlivých důležitých vlastností výrobku či 
služby x není věnována ostatním ujednáním, ta nemají vliv na 
jejich rozhodnutí učinit právní jednání či nikoliv (změny, sankce)
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Dosavadní přístup I.  
− ve vztahu k předchozí úpravě (§ 37 ObčZ 1964):

stanovisko NS Cpjn 200/2013 (bezreklamky – cena zpracování podkladů a cena 
prezentace na webových stránkách)

nález ÚS  III. ÚS 3725/13 (poplatky za správu úvěru)

stanovisko NS Cpjn 203/2013 (poplatky za správu úvěru)

rozhodnutí FA č. j. FA/211/2014, sp. zn. 54/SU/2013  (poplatek za správu úvěru x 
veškeré náklady související se smlouvou o úvěru)

rozhodnutí NS 33 Cdo 2335/2016 (změna ceny)



Dosavadní přístup II.

− určitost a srozumitelnost ve smyslu § 37 ObčZ 1964 (připuštěna 
paušálnost, obecnost)

− cena (neřeší se hlavní předmět smlouvy)

− adekvátnost (řeší se, zda spotřebitel něco získává)

− neřeší se, v čím zájmu plnění bylo

− není zahrnuta změna ceny a sankce (co je ale smluvní pokuta a co 
je sleva z kupní ceny) (NS 31 Cdo 2674/2014) (vedlejší ujednání, 
která nejsou typickou součástí smlouvy)



Test přiměřenosti ve vztahu k výjimkám
existující ujednání spotřebitelské smlouvy? Ne → bez přezkumu 

↓ Ano
odpovídá jinak použitelnému závaznému právnímu předpisu? Ano → bez přezkumu 

↓ Ne
individuálně sjednáno? Ano → bez přezkumu (v ČR se tento krok nepoužije) 

↓ Ne
ujednání zakázané podle § 1814? Ano → bez dalšího přezkumu

↓ Ne
jasné a srozumitelné ujednání? Ne → přezkum v plném rozsahu  

↓ Ano
vymezuje hlavní předmět smlouvy? Ano → bez dalšího přezkumu

↓ Ne
test přiměřenosti, ale v omezeném rozsahu – nebude se zkoumat adekvátnost ceny a 
protiplnění (s výjimkami, kdy se k ceně přihlíží – price based consideration). 
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Jasnost a srozumitelnost

− § 1811  - nad rámec § 553 ObčZ
− hledisko průměrného spotřebitele  (x brýle, VŠ)
− zahrnuje i zkoumání:

- možnost seznámení se předem (překvapivost)
- možnost pochopit, jaká jsou jeho práva a povinnosti a jaké nevýhody pro něj ze 
smlouvy vyplývají (žádný neodůvodněný prostor pro další úvahy o obsahu)

- bez složitých výkladových prostředků
- bez zvláštních odborných znalostí

X nikoliv pouhá identifikace veličin při stanovení hodnotícího čísla (NS 32 Cdo 191/2014)
X nikoliv pouhé umístění v obchodních podmínkách (ÚS I. ÚS 3512/11).

- např. otázka odkazů na zákonný text, vymezení důvodů pro změnu obchodních podmínek, EURIBOR



Hlavní předmět smlouvy

- ujednání, která stanovují hlavní plnění této smlouvy a jako
takové ji charakterizují

- přihlíží se přitom k povaze plnění, obecné systematice
a ustanovením smlouvy, jakož i jejímu právnímu a věcnému
kontextu

- x podstatná, základní náležitost smluvního typu (např. úplatnost,
výše ceny by jí často nebyly).

- x pouhé rozdělení celkové ceny do položek při zjevnosti celkové
ceny



Hlavní předmět smlouvy II.
- Stanovisko generálního advokáta N. Wahla přednesené dne 27. dubna 2017, C-

186/16, Ruxandra Paula Andriciuc a další v. Banca Românească SA.

- odráží ujednání, podle něhož musí být úvěr splacen v téže měně, v jaké byl poskytnut ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 této směrnice. 

- pokud tomu tak nebude, vnitrostátní soud bude muset mít za to, že toto ujednání spadá do 
působnosti pojmu ‚hlavní předmět smlouvy‘, což toto ujednání vylučuje z přezkumu případné 
zneužívající povahy. Takováto situace může nastat v případě ujednání vloženého do úvěrové 
smlouvy, podle něhož musí dlužník splatit danou částku v téže měně, v jaké byla poskytnuta.

- jasnost a  srozumitelnost =  ujednání stanovující, že úvěr má být splacen v téže měně, musí 
spotřebitel pochopit nejen z formálního a gramatického hlediska, ale i z hlediska jeho 
konkrétního dosahu, v tom smyslu, aby běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný 
spotřebitel mohl nejen zjistit, že může dojít k nadhodnocení nebo znehodnocení cizí měny, 
v níž byl úvěr poskytnut, ale i posoudit ekonomické důsledky tohoto ujednání na své finanční 
závazky, které mohou být významné. Tento požadavek však nelze rozšířit do té míry, aby byla 
prodávajícímu nebo poskytovateli uložena povinnost předjímat nepředvídatelné směry dalšího 
vývoje, například takového, který je typický pro výkyvy směnného kurzu cizích měn dotčené 
ve věci v původním řízení, informovat o nich spotřebitele a nést jejich následky.

- nerovnováha nemůže být naproti tomu posuzována na základě změn vzniklých až po 
uzavření smlouvy, jako jsou výkyvy směnného kurzu, které nemohl prodávající nebo 
poskytovatel ovlivnit ani předvídat.“



Adekvátnost plnění 

- omezená pozornost (vyloučení hlavního předmětu smlouvy,
aby se nezkoumala adekvátnost)

- nutné vyjít z účelu:
− jestliže jde o ujednání nebo vlastnosti, kterým průměrný 

spotřebitel pozornost věnuje – vyloučen přezkum adekvátnosti 
plnění (výhodnosti, nevýhodnost, zájmu stran, zda málo či 
hodně)

X popření hospodářská soutěže.
X  vyžaduje zkoumat např. ÚS II. ÚS 4167/12 
- nedotýká se nijak přezkumu podle jiných ujednání 



Závěr

- výjimka má omezený význam

A: není vyloučen přezkum ujednání jakéhokoliv předmětu plnění a
ceny = eurokonformní výklad, smysl a účel zákona vyžadují užší
pojetí

B: je zde řada jiných prostředků kontroly – dobré mravy, lichva,
neúměrné zkrácení, cenová regulace, jiná zákonná regulace,
nekalé obchodní praktiky, hospodářská soutěž atd.

C: je zde vyloučení plateb z vedlejších závazků podle § 1817


