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Abstrakt: 

Současná forma a tempo globalizace jsou pro podniky stimulem k expanzi a 
rozšíření svého obchodního působení i za  národní hranice. Rozhodnutí 
o konkrétní formě vstupu je však tzv. rozhodnutím kritické volby a nelze ho 
flexibilně a rychle změnit. Pro rozhodování o formě vstupu by měl mít manažer 
dostupnou řadu informací. Jedním z klíčových podkladů pro toto rozhodování 
mohou být výstupy metod řízení rizik. Potenciálně významnými riziky, které by 
měly být vzaty při tomto rozhodování v úvahu jsou i rizika právní. Vzhledem 
k tomu, že oblasti řízení právních rizik nebylo odbornou veřejností doposud 
věnováno dostatek pozornosti, autorka práce předkládá konkrétní metodu řízení 
právních rizik. Navrženou metodu testuje  při procesu rozhodování manažera o 
formě vstupu podniku na trh Evropské unie a to ve formě obchodního zastoupení. 
Dle navržené metody práce identifikuje konkrétní právní rizika a navrhuje, jak 
s těmito riziky pracovat. Systematicky identifikovaná a analyzovaná právní rizika 
mohou významně ovlivnit finální rozhodování o formě vstupu na zahraniční trh. 
Podstatným přínosem  této práce je interdisciplinární pohled na problematiku 
řízení rizik při volbě vstupu na zahraniční trh, jelikož propojuje právní rozbory  se 
znalostmi z oblasti managementu a marketingu. 

Klí čová slova: řízení rizik; řízení právních rizik; právní rizika; obchodní 
zástupce; volba formy vstupu. 

 

 

Management of legal risks entering the EU market through commercial agent

Abstract: 

The current form and pace of globalization are the incentive for businesses to 
expand and extend their business activities beyond national borders. The decision 
on a particular form of entry is called the critical choice since such decision can 
not be flexibly and quickly changed. To decide on the form of entry manager 
should have available a range of information. One of the key bases for these 
decisions may be outputs of risk management methods. Potentially significant 
risks, which should be taken into account when making that decision, are also the 
legal risks. Given the fact that the management of risk was not subject of adequate 
attention by the professionals so far, the author of the thesis presents a specific 
method for the management of legal risks. The proposed method is tested during 
the manager's decision process on the form of entry on the EU market in the form 
of commercial agency. According to the proposed methods the work identifies 
specific legal risks and proposes how to operate these risks. Systematically 
identified and analyzed legal risk can significantly influence the final decision on 
the form of entry to foreign markets. Significant contribution of this work is 
interdisciplinary view on the issue of risk management in the choice of form 
entering the foreign market, since it connects the legal analysis with the 
knowledge from management and marketing. 

Key words: risk management; legal risk management; legal risk; commercial 
agent; decision on market entry form. 
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1. ÚVOD 
 

Motto: 

 

Když člověk začne s jistotou, může skončit v nejistotě, ale když bude smířený začít 

s nejistotou, může skončit v jistotě.  

 

Francis Bacon, The Advancement of Learning 

(1605) 

 

Globalizace, odstraňování bariér a obchodních překážek na mezinárodních 

trzích jsou stimuly pro podniky k expanzi a rozšíření svého obchodního působení 

i za  národní hranice.  

Na začátku vstupu na mezinárodní trh stojí rozhodnutí o volbě formy 

vstupu. Jedná se o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v mezinárodním obchodě 

(Root 1994). Tato volba ovlivňuje následnou komunikaci se zahraničními 

partnery a zákazníkem, schopnost podniku ovlivňovat celý proces mezinárodní 

transakce a v neposlední řadě schopnost řídit a eliminovat rizika vyplývající 

z působení na mezinárodním trhu a transakcí na něm uskutečněných. Dle 

Kauerové (2003) je volba distribučního kanálu v rámci marketingového mixu tzv. 

rozhodnutí kritické volby, jelikož již vytvořený kanál nemůže být flexibilně a 

rychle změněn. 

 Pro rozhodování o formě vstupu by měl mít manažer dostupnou řadu 

informací, tak aby mohl zvolit  tu nejvýhodnější formu pro podnik. Jeden 

z klíčových podkladů pro toto rozhodování představuje analýza rizik, které je 

nutno na mezinárodních trzích v souvislosti s danou formou vzít v potaz.  

Analýze mezinárodních rizik při vstupu na mezinárodní trh se věnuje řada 

autorů. Zdroje v oblasti právní, které by se zaměřovaly na problematiku analýzy 

právních rizik a rozebíraly by jednotlivá právní rizika v souvislostí s volbou 

vhodné formy vstupu na zahraniční trh, jsou však v tomto směru nekonsolidované 
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a roztříštěné do mnoha oblastí. Přitom právní aspekty mohou představovat právě 

jedny z faktorů, které mohou významně ovlivnit finální volbu formy vstupu 

na zahraniční trh. 

Práce si proto klade za cíl navrhnout metodu řízení právních rizik, 

která bude aplikovatelná i jako podklad pro rozhodování manažera o formě 

vstupu podniku na zahraniční trh.  K vytvoření metody pro analýzu právních 

rizik budou využity obecné poznatky řízení rizik.  

 

Navržená metoda bude současně testována  při procesu rozhodování 

manažera o formě vstupu podniku na trh Evropské unie a to ve formě obchodního 

zastoupení. Ač forma obchodního zástupce bývá doporučována jako jedna ze 

základních forem vstupu pro podniky teprve začínající se vstupem na zahraniční 

trh, skrývá tato forma řadu právních  rizik. I tato právní rizika mohou významně 

ovlivnit rozhodnutí o konečné formě vstupu. Proto dílčím cílem této práce je 

pomocí navržené metody identifikovat, analyzovat a navrhnout způsob řízení 

konkrétních právních rizik p ři vstupu na trh Evropské unie prostřednictvím 

obchodního zástupce, která mohou ovlivnit rozhodování o volbě vstupu 

učiněná českým subjektem. 

 

Zvyšující se globalizace obchodu přináší podnikům příležitost realizovat 

se mimo domácí trh. Rozhodnutí vstoupit do globálního tržního prostoru však 

není jednoduchým rozhodnutím a vyžaduje pečlivě zvážit všechny aspekty a 

rizika, včetně rizik právních.  

Chce-li se manažer vyhnout právním rizikům, je potřeba zaujmout 

proaktivní přístup. Čekat a reagovat až na vzniklé právní komplikace je chybný a 

nedokonalý způsob plánování a řízení podniku. S právními riziky je potřeba 

počítat už od začátku rozhodnutí vstoupit na zahraniční trh, tedy již při samotné 

volbě formy vstupu.  
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2. ZHODNOCENÍ POZNATK Ů V DANÉ OBLASTI  
 

2.1. Proces internacionalizace a volby vstupu na zahraniční 
trh 

 

2.1.1. Proces internacionalizace 
 

Mezi nejčastější důvody, které vedou podniky k rozšíření globalizačních 

aktivit, bývají uváděny nižší mzdové náklady; vyrovnanější kvalita; lepší přístup k 

technologiím; snazší přístup k lokálním trhům; nižší výrobní náklady dosahované 

společným využíváním kapacit; snížení nákladů na logistiku z důvodů přítomnosti 

dodavatelů v místě; nižší daně; vyrovnanější odbyt daný vyloučením sezónních 

výkyvu na domácím trhu; výhodnější podmínky pro hotovostní obchody; 

kompatibilita výrobních zařízení atd. Cílem je spojení všech očekávaných výhod 

v tu hlavní: konkurenční náskok. 

 

Jak uvádí Břečková (2003) proces internacionalizace byl subjektem velice 

širokého teoretického i empirického výzkumu (Gankema, Snuif, Zwart, 2000) a 

nalézá všeobecnou akceptaci také v literatuře. Proces internacionalizace je 

popisován jako postupný vývoj rozdělený do několika samostatných stupňů 

(Melin, 1992). Literatura v procesu internacionalizace nabízí čtyři základní teorie 

a vysvětlení pro internacionalizační chování firmy, které blíže popisuje Břečková 

(2003) takto:  

 

Analýza transakčních nákladů (Anderson a Gatignon, 1986) - volba 

určitého způsobu vstupu na zahraniční trh je vázána na stupeň kontroly a nákladů 

s tímto typem vstupu spojených, což je zpětně svázáno s různými stupni rizika a 

nejistoty. Eklektické paradigma je alternativní metodou v pokusu o vysvětlení 

internacionalizačního chování firmy. Faktory zahrnuté ve  dvou základních 

eklektických modelech (dle Dunninga, 1977, 2001 a dle Hill, Hwanga a Kima, 

1990) vstupují do racionálního rozhodovacího procesu uvnitř firmy.  
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Fázová teorie (Stage theory) je reprezentována dvěma základními typy 

škol zabývající se internacionalizací: Uppsala models (U-models) a Innovation-

Related Internationalization Models (I-models). U-model (Johanson a 

Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson a Vahlne, 1977) popisuje proces 

internacionalizace firmy jako „postupné převzetí, integrace a využití získané 

znalosti o zahraničních trzích a úspěšně vzrůstající zainteresovanost na 

zahraničních trzích“. Model popisuje proces jako jeden ze způsobů učení 

organizace (organisational learning) a soustřeďování se na zkušenost. Platnost U-

modelu je zřízena v souvislosti se strategickými volbami a organizačními 

formami, které jsou ovlivněny dalšími faktory, jako např. potřeba informací, 

osvojení si informací, výběr trhu a formy vstupu, expanze a marketingové 

strategie. Vliv takového množství faktorů činí tento model velmi obtížným pro 

testování. Tento model byl kritizován ( např. Melin, 1992). 

V I-modelu (Cavusgilem, 1980) je exportní zainteresovanost zjišťována 

přes poměr export / celkový prodej, aby byla zjištěna míra závislosti firmy na 

zahraničních trzích. I-model zahrnuje 5 fází internacionalizace: Domestic 

Marketing, Pre-Export, Experimental Involvement, Active Involvement, 

Committed Involvement.  

Podle síťové teorie jsou vztahy mezi firmami na trhu zakládány a rozvíjeny 

pomocí vzájemného působení a v rámci těchto vztahů jednotlivé strany budují 

vzájemnou důvěru a znalost vedoucí k silnější zainteresovanosti (Johanson a 

Vahlne 1990). 

 

Firma vstupující na mezinárodní trh se střetává s řadou nových problémů. 

Hlavní oblasti problémů vymezuje Kauerová (2003) dle stupně internacionalizace. 

Především podniky, které se pokoušejí proniknout na zahraniční trh, tedy částečně 

zainteresované podniky, které vyvíjí zatím jen sporadickou zahraniční obchodní 

činnost, se potýkají s problémy jako jsou nedostatek znalostí a obavy z rizik, 

podnikům chybí informace o obchodních praktikách včetně forem vstupů na 

zahraniční trhy. 
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2.1.2. Formy vstupu na mezinárodní trh 

 
Literatura z oblasti mezinárodního marketingu rozlišuje následující formy 

vstupu na zahraniční trh:  (i) formy vstupu kapitálově nenáročné, (ii) joint venture 

spolupráce a (iii) kapitálové investice v podobě vlastního podniku v zahraničí 

(např. Brouthers, 1993). Root (1994) rozlišuje (i) export, (ii) poskytnutí licence, 

(iii) joint venturs a  (iv) přímá investice v podobě vlastního podniku v zahraničí.  

Další členění, které uvádí např. Kauerová (2003), je rozčlenění na (i) 

obchodní metody (vývozní a dovozní operace), (ii) formy nenáročné na kapitálové 

investice a (iii) kapitálové formy vstupu na zahraniční trh.  

 

Obchodní metody jsou realizovány na základě smluvních vztahů 

s následujícími obchodními partnery: prostředníci, výhradní prodejci, obchodní 

zástupci, komisionáři, mandatáři, a dalšími subjekty. Machková (2009) do této 

formy zařazuje i přímý vývoz a sdružení malých vývozců. 

Mezi formy nenáročné na kapitálové investice se řadí licenční obchody, 

franchising, smlouvy o řízení, zušlechťovací operace či výrobní kooperace.  

Kapitálové formy vstupu na trh mají nejčastěji formu přímých nebo 

portfoliových investic. 

 

Ve  výzkumech byly identifikovány tři hlavní charakteristiky rozlišující 

formy vstupů na trh (Maignan a Lukas, 1997; Woodcock, 1994): míra kapitálové 

náročnosti, možnost kontroly a velikost technologického rizika. Každá forma 

vstupu pak zaujímá jiné parametry. Oblast kontroly představuje možnost 

ovlivňovat operativní a strategické rozhodování a jako taková je nejlépe 

ovlivnitelná u vstupů s vlastní účastí, jako jsou kapitálové investice. Kapitálová 

náročnost pak představuje investované prostředky, které nemohou být následně 

volně využity pro jiné účely bez dodatečných nákladů. Typickým příkladem je 

založení vlastního podniku v zahraničí.  Technologická rizika jsou definována 
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jako možnost nechtěného úniku podnikového know-how. Takový únik je 

nejčastější u společných podniků joint venture.  

Jednotlivé charakteristiky jsou mezi sebou závislé. Nejméně kapitálově 

náročné formy poskytují minimální možnost kontroly aktivit a naopak. Větší 

kontrola nad podnikem znamená snížení technologického rizika. Některé práce 

vycházejí při rozhodnutích o volbě formy vstupu na trh z výše uvedených 

charakteristik (Magnan a Lukas, 1997; Woodcock, 1994).  

 

 Zvolená forma vstupu ale nebývá poslední. S rostoucími zkušenostmi 

získanými se vstupem na mezinárodní trh roste i stupeň internacionalizace 

podniku. Řada studií potvrdila internacionalizační proces podniku, jenž postupně 

přechází od kapitálově nenáročných vstupů k spolupracím a kapitálovým 

investicím (Bilkey a Tesar; 1977; Johanson a Vahlne, 1990). 

 

Kapitálově nenáročné formy vstupu bývají zvoleny podniky pronikajícími 

na mezinárodní trh bez předchozích exportních zkušeností, popř. s minimálními 

exportními zkušenostmi.  
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2.1.3. Problematika volby formy vstupu 
 

Problematika volby formy vstupu na mezinárodní trh je zkoumána v řadě 

studií.  

Teorie navazující na teorii transakčních nákladů (Anderson a 

Gatignon,1986) vysvětluje volbu formy vstupu jako maximalizaci užitku 

zvolením formy vstupu přinášející nejnižší transakční náklady. Této teorii bývá 

vytýkána obtížná měřitelnost těchto nákladů.  

Dle OLI modelu (Dunning,1977) volba podniku týkající se formy vstupu 

závisí na tom, jak velkou výhodu má podnik v těchto oblastech: vlastnictví 

(ownership), umístění (location) a internacionalizaci (internalization). Čím větší 

výhodu podnik v těchto oblastech má, tím kapitálově náročnější vstup volí. Tato 

teorie bývá kritizována za odtržení od skutečných motivů a cílů vstupu na trh a za 

její statičnost.  

Model rozhodovacího procesu (Root, 1994; dále rozveden např. Young, 

1989; Kumar a Subramaniam, 1997; Pan a Tse, 2000; Eicher a Kang, 2002) chápe 

rozhodování o formě vstupu na mezinárodní trh jako vícestupňový rozhodovací 

proces. V tomto procesu jsou zvažovány faktory jako jsou cíle vstupu na trh, 

analýza prostředí, včetně asociovaných nákladů a rizik. Jako nedostatek teorie 

bývá označováno přílišné zabývání se faktory ovlivňujícími volbu před 

racionalizací rozhodovacího procesu. 

 

Na tyto teorie navazuje řada studií a řada z nich se zaměřuje na analýzu 

faktorů ovlivňující volbu formy vstupu na trh. Mezi faktory zmiňované v těchto 

studiích patří např. velikost trhu (Nakos a Brothers 2002; Eicher a Kang 2002; 

Chung a Enderwick 2001), velikost firmy (Leung  2003; Nakos a Brouthers 2002; 

Evans 2002), kulturní odlišnosti (Leung 2003; Chen a Hu 2002; Gillespie 2002; 

Evans 2002; Cristina and Esteban 2002), bariéry odvětví a firemní výhody (Chen a 

Hennart 2002), mezinárodní zkušenosti (Reuber a Fisher 2003), riziko a nejistota 

prostředí (Cristina and Esteban 2002). 
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Dle Machkové (2009) výběr konkrétní formy vstupu na zahraniční trh 

ovlivňují následující faktory: investiční náročnost vstupu na zahraniční trhy; 

zdroje, které má podnik k dispozici; potenciál cílového trhu; možnost kontroly 

mezinárodních podnikatelských aktivit; rizikovost podnikání na cílovém 

zahraničním trhu  a celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním 

prostředí. 

 

Volbu formy vstupu na trh ovlivňují mj. rizika související se vstupem na 

vybraný trh. 

 

Jak uvádí Machková (2009), nejjednodušší formou vstupu na zahraniční 

trhy pro podniky, kterou začínají obvykle rozvíjet své mezinárodní aktivity, jsou 

tradiční vývozní operace. Volbu obchodní metody je třeba přizpůsobit 

zvláštnostem a vyspělosti trhu, na kterém hodlá podnik realizovat své výrobky. 

Volba obchodní metody pak záleží na celé řadě faktorů.  

Jedním z činitelů, který ovlivňuje volbu obchodní metody, je charakter 

výrobků. Z marketingového hlediska členíme výrobky do dvou velkých skupin:  

spotřební výrobky a výrobky průmyslové. 

Při vývozu spotřebních výrobků je spíše patrná tendence k nepřímým 

obchodním metodám, při nichž se v distribučním řetězci objevuje řada 

obchodních mezičlánků. Tyto obchodní články prodávají zboží dále. Mohou to 

být např. specializované podniky zahraničního obchodu, velkoobchody, 

supermarkety. 

Při vývozu průmyslových výrobků- strojů, zařízení, zejména investičních 

celků, jejichž vývoz je spojen s nutností zabezpečení celé řady doprovodných 

služeb, se projevuje tendence k vylučování obchodních článků, a tudíž k 

využívání přímých vývozů.  
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Obchodní metody jsou realizovány na základě smluvních vztahů s 

obchodními partnery. Může se jednat o prostředníky, obchodní zástupce, 

mandatáře, komisionáře a další subjekty.  
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2.2. Rizika při vstupu na mezinárodní trh 
 

Oblast analýzy a řízení rizik je oblast těšící se stále většímu zájmu. Velké 

uplatnění nachází především v oblastech řešících nejistotu ohledně budoucího 

vývoje. Typické příklady v marketingu představují např. situace vývoje nového 

produktu nebo vstupu na nové trhy. Dnešní turbulentní prostředí vnáší řadu 

nejistot ohledně budoucího vývoje i na domácím trhu. Významně se řízení rizik 

projevuje zejména v oblastech, které jsou pro společnost nové a cit pro rizika 

může být zkreslený. 

 

2.2.1. Kategorizace mezinárodních rizik 
 

Rozhodne-li se podnikatel vstoupit na zahraniční trh, okruh potenciálních 

rizik se rozšíří. 

Machková (2006) uvádí následující rizika mezinárodního podnikání: (i) 

teritoriální rizika, (ii) kurzové riziko, (iii) tržní rizika (změna tržní situace), (iv) 

rizika zahraničních partnerů – komerční rizika. 

 

Kromě výše zmíněných rizik se můžeme v literatuře při vymezení rizik 

mezinárodního podnikání setkat např. s riziky mezinárodní přepravy a s riziky 

odpovědnosti za výrobek, jak uvádí Černohlávková (2007).  

 

Janatka, F., Bıhm, A., Hándl, A. (2001) zabývající se komerčními riziky 

v zahraničním obchodu, člení tyto rizika mezi rizika komerční. Uvádí následující 

členění komerčních rizik: (i) výrobní rizika, (ii) prodejní rizika, (iii) rizika 

vyplývající z chyb při sjednání obchodní operace, (iv) rizika obchodního 

partnera, (v) teritoriální rizika, (vi) platební rizika, (vii) rizika odpovědnosti za 

škodu způsobenou vadou výrobku, (viii) rizika specifická. 
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Většina výzkumů a studií zaměřená na mezinárodní rizika se soustřeďuje 

pouze na určitou kategorii mezinárodních rizik- rizika kolísání mezinárodních 

kurzů, politická rizika, restriktivní omezení vlád vývozu a dovozu apod. Zaměření 

se pouze na vybraná rizika však může mít negativní vliv na ostatní opomíjená 

rizika (Miller 1992). Proto se objevuje snaha propojit jednotlivé dimenze 

mezinárodních rizik a posuzovat a měřit je společně. Současné studie se proto 

snaží zaměřit se na mezinárodní rizika komplexně a vyhodnocovat opatření 

k jejich minimalizaci s přihlédnutím ke všem oblastem rizik. Miller se pokusil 

vytvořit teoretický rámec pro všechna rizika vztahující se k působnosti podniku na 

zahraničních trzích. Je rovněž autorem rámce pro vnímání nejistoty prostředí – 

perceived environmental uncertainty. 

 

Millerova kategorizace mezinárodních rizik 

Jako vzor pro roztřídění rizik v mezinárodním obchodě je možno využít 

Millerovu kategorizaci mezinárodních rizik (Miller 1992), která rozděluje rizika 

do tří kategorií: na nejistotu spojenou s prostředím, na nejistotu odvětví a 

nejistotu podniku1. 

 

Nejistota prostředí: Nejistota prostředí zahrnuje politickou nestabilitu 

(změny v politických režimech, války, revoluce), nestabilitu vládní politiky 

(neočekávané monetární a fiskální zásahy, cenové kontroly, změny v úrovni 

obchodních omezení, bariéry pro přesun zisku), makroekonomické nejistoty 

(fluktuace ekonomické aktivity a cen země), sociální nejistoty (rozpory hodnot, 

víry a postojů obyvatelstva) a přírodní nejistoty (přírodní katastrofy). Tato 

kategorie rizik není omezena pouze na oblast určité země. Na kolik nejistoty 

spojené s prostředím ovlivní i okolní státy, závisí na stupni vzájemné závislosti 

země s ostatními státy. Nejistoty v rámci prostředí shrnuje Tabulka č. 1. 

 

                                                 
1 Zároveň však připouští, že vnímání jednotlivých kategorií rizik se může měnit v závislosti na 
individuálních charakteristikách manažera a podniku. 
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Tabulka č. 1: Millerova kategorizace mezinárodních rizik- nejistoty prostředí 

POLITICKÁ NEJISTOTA  VÁLKY , REVOLUCE, ZMĚNY REŽIMŮ 
FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ REFORMY 
CENOVÁ KONTROLA 
OMEZENÍ OBCHODU 
VLÁDNÍ OMEZENÍ 
BARIÉRY V PŘESUNU ZISKU 

NEJISTOTA USKUTEČNĚNÝCH VLÁDNÍCH 
OPATŘENÍ  

NEDOSTATEČNÉ POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB 
INFLACE 
ZMĚNY RELATIVNÍCH CEN 
ÚROKOVÉ SAZBY  

M AKROEKONOMICKÉ NEJISTOTY  

SMĚNNÉ RELACE 
ZMĚNY SOCIÁLNÍCH POSTOJŮ 
SOCIÁLNÍ NEPOKOJE, DEMONSTRACE 

SOCIÁLNÍ NEJISTOTY  

TERORISTICKÉ OHROŽENÍ 
VÝKYVY V  MNOŽSTVÍ SRÁŽEK PŘÍRODNÍ NEJISTOTY  
HURIKÁNY , ZEMĚTŘESENÍ A JINÉ PŘÍRODNÍ 

KATASTROFY 
Zdroj: Miller, K.D. (1992). 

 

Nejistota odvětví: Zatímco nejistota a rizika prostředí mají v odborné 

literatuře hojné zastoupení, rizika odvětví tolik analyzovaná nejsou. Dynamika 

odvětví v sobě skrývá následující nejistoty: nejistoty v oblasti vstupů, produktu a 

konkurence. Nejistoty v rámci odvětví shrnuje Tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2: Millerova kategorizace mezinárodních rizik- nejistoty odvětví 

NEJISTOTA KVALIT 
PŘESUNY A ZMĚNY V ZÁSOBOVÁNÍ 

NEJISTOTY 
V OBLASTI  VSTUPŮ 

ZMĚNY V POŽADOVANÉM MNOŽSTVÍ OSTATNÍCH ODBĚRATELŮ 
ZMĚNY V PREFERENCÍCH SPOTŘEBITELŮ 
DOSTUPNOST SUBSTITUTŮ 

NEJISTOTY TÝKAJÍCÍ SE 
PRODUKTU  

NEDOSTATEK KOMPLEMENTŮ 
KONKURENCE MEZI PODNIKY 
NOVÍ VSTUPUJÍCÍ NA TRH 

NEJISTOTA V  OBLASTI 
KONKURENCE  

NEJISTOTA V OBLASTI 

TECHNOLOGIE 
INOVACE PRODUKTU 

  INOVACE PROCESŮ 
Zdroj: Miller, K.D. (1992). 

 

Nejistota podniku: nejistota podniku je analyzována z hlediska provozních 

aktivit podniku, odpovědnosti podniku, výsledků výzkumu a vývoje, nejistoty 

úvěrové a prospěchového jednání jednotlivců v podniku. Nejistoty v rámci 

podniku shrnuje Tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Millerova kategorizace mezinárodních rizik- nejistoty podniku 

PRACOVNÍ NESPOKOJENOST PRACOVNÍ SÍLA 
BEZPEČNOST PRÁCE 
NEDOSTATEK ZÁKLADNÍCH 

ZDROJŮ 
ZMĚNY V KVALIT Ě 

NEJISTOTA ZÁSOBOVÁNÍ 

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH 

DÍLŮ 
SELHÁNÍ STROJŮ 

PROVOZNÍ NEJISTOTA  

NEJISTOTA PRODUKCE 
DALŠÍ NÁHODNÉ FAKTORY 

OVLIVŇUJÍCÍ PRODUKCI 
ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK  ODPOVĚDNOSTNÍ NEJISTOTA  
ODPOVĚDNOST ZA EMISE A 

ZNEČIŠTĚNÍ 
 

NEJISTOTA VÝZKUMU A 
VÝVOJE  

NEJISTÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU 

A VÝVOJE 
 

ÚVĚROVÉ NEJISTOTY  PROBLÉMY S VYMÁHÁNÍM 

POHLEDÁVEK 
 

PROSPĚCHOVÉ JEDNÁNÍ  MANAŽERSKÉ A ZAMĚSTNANECKÉ JEDNÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA 

VLASTNÍ  PROSPĚCH 
Zdroj: Miller, K.D. (1992). 
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Rizika je tedy třeba vnímat a vyhodnocovat komplexně.  

 

Pokud bychom se pokusili porovnat předcházející členění s Millerovou 

kategorizací rizik, pak rizika teritoriální a kurzová je možno zařadit do kategorie 

nejistoty prostředí, do kategorie nejistoty odvětví je možno začlenit rizika 

dopravní a do kategorie nejistota podniku spadají rizika výrobní. 
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2.2.2. Vliv vnímaného mezinárodního rizika na volbu formy 
vstupu 

 

Brouthersova klasifikace mezinárodních rizik 

Brouthers (1993) popisuje vliv vnímaného mezinárodního rizika na volbu 

formy vstupu. Vnímá-li management mezinárodní rizika na budoucím trhu za 

relativně nízká, volí kapitálově náročnější formy vstupu. Naopak vnímá-li rizika 

jako vysoká, volí raději strategii méně náročných kapitálových vstupů.  

Na kolik je trh považován managementem za rizikový bylo zkoumáno 

v 11 oblastech:  

Management podniku posuzuje rizikovost trhu mj. na základě svých 

dosavadní zkušeností (1) s mezinárodním podnikáním.  

Kultura (2) ovlivňuje postoj zákazníků k nabízenému produktu a službám. 

Jsou-li kulturní odlišnosti minimální, mohou být užity strategie podobné 

strategiím v domácím prostředí. Čím větší jsou odlišnosti jednotlivými kultur, tím 

je země vnímána jako rizikovější.  

Postoj k riziku a volbě formy vstupu ovlivňuje struktura odv ětví (3) 

v dané zemi. Existují-li značné bariéry vstupu do odvětví, ve vysoce 

koncentrovaném odvětví, podniky mají tendenci volit formy vstupu s vyšší 

možností kontroly k překonání bariér.  

Politická rizika  (4) jsou posuzována dle opatření vlády, která ovlivňují 

zahraniční obchodní operace a investice. Taktéž politická nestabilita, jež je 

výsledkem válek, revolucí a převratů, je zdrojem politického rizika a ovlivňuje 

rozhodování o volbě vstupu.  

Zásahy vlády v oblastech volného pohybu zboží, služeb a kapitálu 

ovlivňují transakční rizika  (5). Především v rozvojových zemích vládní politika 

ovlivňuje např. daně, měnovou či devizovou politiku, omezuje vstup zahraničních 

podniků na trh a pohyb jejich kapitálu. Překážky představují rovněž různá 

omezení dovozu a vývozu.  
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Operační rizika  (6) vyplývají z možných restrikcí omezujících volný 

průběh běžných operací podniku v oblastech logistiky, marketingu, financí, popř. 

jiné restrikce. Tato omezení mohou mít formu administrativních průtahů, 

omezené vymahatelnosti závazků ze smluv, či nedostatku kvalitního místního 

managementu, kvalifikované pracovní síly nebo základního materiálu.  

Rizika vlastnictví (7) souvisí s možnostmi vyvlastnění, konfiskace a 

znárodnění.  

Rozhodnutí v  oblasti marketingu (8), nejsou-li přizpůsobené 

mezinárodnímu prostředí, mohou negativně ovlivnit celkový výsledek působení 

na zahraničním trhu, zejména chybné kroky v oblasti nevhodně zvoleného 

distribučního systému či marketingové komunikace.   

Je třeba vzít v potaz zákazníkovy potřeby (9), které mohou být odlišné od 

domácích spotřebitelů. Podnik má omezené možnosti ovlivňovat tyto potřeby, 

důležité je tyto potřeby a preference rozpoznat a reagovat na ně. V zemi 

s odlišnými preferencemi a potřebami zákazníků budou vyžadovány větší 

investice v oblastech marketingového průzkumu.  

Konkurenční prostředí (10) ovlivňuje marketingové úsilí a úspěch 

podniku na trhu. Management analyzuje odvětví na trhu, na který hodlá vstoupit a 

hodnotí své konkurenty. V případě vysoké konkurence je vstup na trh obtížnější a 

trh je chápán jako rizikovější.  

Marketingové průzkumy před vstupem na trh zahrnují určení poptávky 

spotřebitelů na trhu (11). Analýza poptávky na trhu zahrnuje současnou i 

budoucí situaci poptávky na trhu. Je-li poptávka dostatečná a umožňuje-li tržní 

podíl prostor pro uspokojení nabídky, je trh vnímán jako méně rizikový. Stejně 

tak není-li současná poptávka dostačující, ale předpovědi budoucí poptávky jsou 

uspokojivé, je země managementem vnímána za méně rizikovou. 

  

Navazující studie rozlišují vnímání nejistoty při vstupu na mezinárodní trh 

mezi výrobním podnikem a podnikem nabízejícím služby (Brouthers 2002). Studie 

potvrdila hypotézu, že v důsledku specifických charakteristik odlišujících výrobní 
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podnik od podniku nabízejícího služby, je vstup výrobního podniku na trh 

rizikovější než vstup podniku nabízejícího služby. 
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2.3. Řízení rizik 
 

Řízení rizik je moderní disciplína patřící do oblasti manažerských znalostí 

a dovedností. Praxe ukazuje, že podcenění této disciplíny může vést k vysokým 

finančním ztrátám a v extrémních případech i k přerušení kontinuity podnikání2. 

 

2.3.1. Klasifikace rizik 
 
V oblasti rizikologie existuje mnoho přístupů ke klasifikaci a vymezení 

rizik. Důvod je třeba spatřovat především v různorodosti a množství rizik, jichž 

existuje celá řada. 

Hnilica a Fotr (2009) uvádí následující základní způsoby třídění rizik: (i) 

podnikatelské a čisté riziko, (ii) systematické (tržní) a nesystematické riziko, (iii) 

vnitřní a vnější riziko, (iv) ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko, (v) primární a 

sekundární riziko, (vi) riziko ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu. 

Z hlediska věcné náplně pak rozlišuji rizika technicko-technologická, 

výrobní, ekonomická, tržní, finanční, kreditní, legislativní, politická, 

environmentální či rizika managementu. 

Jak uvádí Fotr (1992), obecně riziko podnikatelské činnosti můžeme 

chápat z hlediska jeho (i) příčin (faktor rizika) např. riziko poptávkové, (ii) 

nebezpečí (pravděpodobnosti) nepříznivých situací např. nebezpečí 

podnikatelského neúspěchu, (iii) ekonomických důsledků těchto situací např. 

velikost ztráty, (iv) popř. kombinací všech tří předchozích uvedených (nejen 

nepříznivé situace, ale i další možné situace (i příznivé). 

 

Riziko není jen negativní 

Významné je uvědomit si, že riziko nemusí být jen něco negativního. Fotr 

(1992) tak např. rozlišuje dva druhy rizik: (i) podnikatelské a (ii) čisté riziko. 

                                                 
2 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje [online]. [cit. 5. února 2010]. Dostupné 
na World Wide Web: http://www.komora-khk.cz/business/documents/?soubor=moduly/5-
jakost/12-neustale-zlepsovani/12-2-fmea.pdf. 



 

    27
 

Podnikatelské riziko má vždy dvě stránky- pozitivní a negativní a spojuje tak 

nebezpečí neúspěchu s nadějí na úspěch. Oproti tomu čistá rizika jsou taková, u 

kterých existuje pouze nebezpečí vzniku nepříznivé situace (např. ztráta, škoda na 

majetku, poškození zdraví, technické selhání, jednání lidí). Čisté riziko je 

typickou oblastí pro realizaci pojistné ochrany, taktéž nazývané riziko pojistitelné.  

Pulchart (2007) rozlišuje různé pohledy vnímaní rizika. Širším pohledem 

vnímání rizika je pak vedle možného ohrožení současně možné vidět i využití 

příležitosti. Základním pravidlem řízení rizik je správná váha mezi rizikem a 

příležitostí.  

 

Proaktivní řízení rizik nejen snižuje možnost ohrožení společnosti, ale 

současně vyhledává potenciál nových příležitostí.  

 
2.3.2. Posuzování rizika 
 

V souvislosti s množstvím definic rizik rozlišuje Koller (2009) pojmy: 

riziko- nejistota- pravděpodobnost- dopad/následek. 

Riziko je chápáno jako textový popis možných událostí (např. riziko 

vzniku stávky). S rizikem jsou spojeny dva parametry- pravděpodobnost výskytu 

jevu a důsledek. Podle informací k těmto parametrům pak hovoříme o jistotě nebo 

nejistotě. 

Nejistota je řada hodnot vyjadřující řadu možností. Nejistotu je možno 

identifikovat např. tím jaká bude pravděpodobnost stávky v procentním vyjádření, 

trváním stávky- počet dní, náklady stávky v částce za den. Kalkulace dopadu by 

byla tedy násobením všech těchto parametrů. 

Máme-li identifikovány rizika a nejistoty, můžeme je zmírnit (snížit 

pravděpodobnost stávky). Je-li pravděpodobnost anebo následek zmírněn na 

úroveň neohrožující projekt, hovoříme o eliminaci rizika. Zde je třeba si 

uvědomit, že riziko nesnižujeme, riziko pouze eliminujeme, tedy snižujeme 

pravděpodobnost a důsledky jevu. Nejistota může být snížena, nemusí ale 
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bezpodmínečně souviset se snížením pravděpodobnosti nebo důsledku (snížení 

pravděpodobnosti výskytu jevu použitím nových metod, zvýšení nejistoty díky 

použití nových metod). 

 

Riziko je tedy dle Kollera (2009) definováno pomocí pravděpodobnosti a 

důsledku jevu. O pravděpodobnostech jevu a jejich důsledcích máme jistotu, popř. 

nejistotu. Nejistota je vyjádřena řadou hodnot (někdy reprezentována jako 

„distribution“). Rozsah nejistoty není vždy přímo úměrný snížení nebo zvýšení 

velikosti či důsledku jevu. Snažíme se snižovat pravděpodobnost nebo důsledek 

jevu a nejistotu. Když snížíme pravděpodobnost či důsledek, popř. oba na 

přijatelnou mez, eliminovali jsme riziko, tedy odstranili jsme ho z našeho 

seznamu možných ohrožení. 

 

Rozhodování je pak proces zahrnující koncepci rizika i nejistoty. Zahrnutí 

těchto parametrů do rozhodování umožní komplexnější a realističtější pohled na 

projekt, a to i v situacích, kdy nemáme k dispozici číselné vyjádření rizika a 

nejistoty, jen seznam možných rizik. Umožňuje vhodnou debatu nad nutnými 

opatřeními, kde je nutný subjektivní přístup k odhadu rizik. 

 

Koller (2005) dále uvádí některé metody k hodnocení rizik:  

Konsensus model vytipovává jednotlivé problémy (otázky), měřítka 

projektu, na základě kterých se vytipují parametry a veličiny jednotlivých oblastí 

projektu. 

Contributing Factor Diagram (CFD) vychází z odpovědi na problém, kdy 

se na odpověď navazují jednotlivé oblasti, které je nutno zahrnout do kalkulace 

odpovědi na problém. Nejedná se však o vývojový diagram (nezahrnuje časovou 

ani posloupní závislost).  

Techniky Risk Assessment počítají s pravděpodobnostmi (např. Bayesova 

analýza, diskriminant funkční analýza, faktorová analýza, neuronové sítě, Monte 

Carlo). 



 

    29
 

Maticový model je založen na seznamu s výčtem možných rizik a činností, 

které mohou ohrozit. V modelu se dále pracuje s údaji jako jsou: následky těchto 

selhání, pravděpodobnost výskytu selhání a pojištění, popř. jiné kontrolní 

mechanismy. 

 

Závislostní model na rozdíl od maticového modelu postupuje pozpátku, od 

konce, a vychází z cílů, kterých má být dosáhnuto. Nezačíná tedy s vytipováním 

rizik, ale cílů. Kvantifikuje nejvážnější rizika a nejefektivnější kontroly a 

jednoduše dokáže ocenit citlivost rizika i z omezených údajů. Umožňuje 

jednoduše pracovat s možnými ohroženími způsobenými riziky, tak aby ohodnotil 

citlivost podnikatelského modelu k nekontrolovatelným proměnným a efektivitu 

odlišných preventivních opatření. 

 

Kroky k sestavení závislostního modelu jsou uváděny následující: 

1. Začni s cíli, jichž má být dosaženo. 

2. Zeptej se, co závisí na tom, aby cílů bylo dosaženo. 

3. Jaké jsou bezprostřední důsledky případných selhání? 

4. Jaká je pravděpodobnost selhání? 

5. Odhadni rizika, citlivost s nekontrolovatelnými faktory 

a efektivnost preventivních opatření. 

6. Odhadni náklady selhání. 
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2.3.3. Řízení rizik (management rizik) 
 

Management rizik zahrnuje určení systému, posuzování rizika (analýzu a 

hodnocení rizik), řešení rizika a kontrolu rizik3. 

Jedná se o souhrn preventivních činností sloužících k poznání, ocenění a 

minimalizaci rizik v podnikové praxi. Řízení rizik musí vždy zahrnovat4: 

� Analýzu rizik (risk analysis), 

� Hodnocení rizik (risk evaluation), 

� Řízení rizik (risk control). 

 

Stejně tak Čermák (2009): Proces řízení rizik probíhá zpravidla ve třech 

etapách- analýza rizik, vyhodnocení rizik, zvládání rizika. 

 

Cíl řízení rizik je tak trojnásobný. Musí identifikovat rizika, ujmout se 

objektivní analýzy rizik specifických pro danou organizaci a reagovat na tyto 

rizika vhodným a účinným způsobem (Merna a Thani, 2007). 

 

1. Analýza rizika 

Je systematické použití dostupných informací k identifikaci potenciálního 

nebezpečí, odhadu rizika s ohledem na ochranu oprávněného zájmu společnosti 

z hlediska ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí. 

 

                                                 
3 Kol. autorů: Komentované vydání. ONR 49002-1. Management rizik pro organizace a systémy, 
Část 1: Směrnice pro management rizik. Praha: Český normalizační institut, 2008. str. 6. 
4 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje [online]. [cit. 5. února 2010]. Dostupné 
na World Wide Web: http://www.komora-khk.cz/business/documents/?soubor=moduly/5-
jakost/12-neustale-zlepsovani/12-2-fmea.pdf. 
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2. Hodnocení rizika  

Je proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě 

analýzy rizika a při kterém se berou v úvahu faktory jako sociálně–ekonomická 

hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí.  

 

3. Řízení rizika  

Je proces rozhodování pro zvládnutí anebo snížení rizika, realizace 

rozhodnutí, jeho prosazení a opakované hodnocení s použitím výsledků 

posuzování rizika jako vstupních údajů.  

 

Posuzování rizika  

Analýza rizika spolu s hodnocením rizika se nazývá dohromady 

posuzování rizika (risk assessment).  

 

Analýza, hodnocení a řízení se dohromady nazývají řízení rizika 

(management rizika).  

 

Jak vyplývá z uvedených definic, je významné uvedené pojmy rozlišovat. 

Pro přehlednost je zachycuje Schéma č. 1. 
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Schéma č. 1: Definice pojmů v procesu řízení rizik 
 

 
Zdroj: Autor. 

 

Dle Fotra (2005) lze řízení rizik (management rizik) rozčlenit do čtyř 

základních fází, které tvoří  

1. identifikace (rozpoznání) rizik a stanovení jejich významnosti,  

2. stanovení velikosti rizika a jeho hodnocení,  

3. příprava a realizace opatření na snížení rizika,  

4. operativní řízení rizika.  

Objektem řízení rizika může být firma jako celek, její určité současné 

aktivity, nově připravované aktivity (projekty), či určité složky aktiv (majetku) 

firmy. 

NZS  

 

 
ANALÝZA RIZIKA 

 
HODNOCENÍ RIZIKA 

 
ŘÍZENÍ RIZIKA 

ŘÍZENÍ RIZIK 

POSUZOVÁNI RIZIKA 
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Norma AS/NZS 4360:2004 Risk Management 

V rámci analýzy řízení rizik a jeho možných postupů je nutno zmínit 

australskou normu AS/NZS 4360:2004 Risk Management. Tato norma  se od 

doby svého prvního vydání (v roce 1995) stala celosvětově uznávaným 

standardem pro oblast řízení rizik. Je doporučována a prosazována jako základní 

standard pro oblast řízení rizik vládami Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a 

Velké Británie. V rámci odborné komunity se všeobecně předpokládá, že se 

AS/NZS 4360 stane hlavním zdrojem při přípravě ISO/IEC normy pro řízení 

rizik5. 

Jednotlivé kroky normy AS/NZS 4360:2004 Risk Management znázorňuje 

Schéma č. 2.  

                                                 
5 Risk Analysis Consultants. AS/NZS 4360: Enterprise Risk Management [online]. [cit. 15. března 
2009]. Dostupné na World Wide Web: http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/AS_NZS_4360. 
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Schéma č. 2: Proces řízení rizik podle AS/NZS 4360 
 

4 AS/NZS 

Zdroj: Risk Analysis Consultants. AS/NZS 4360: Enterprise Risk Management [online]. 

[cit. 15. března 2009]. Dostupné na World Wide Web: 

http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/AS_NZS_4360 . 

 

Navržený proces se od předchozích uvedených liší rozšířením metody o 

prvotní krok- stanovení kontextu. Posuzování rizika6 se v uvedené metodě 

vztahuje na proces od identifikace rizik, přes analýzu až po samotné vyhodnocení 

rizik, čímž se liší od první metody řízení rizik zmíněného v této práci. 

 

 

                                                 
6 Schéma č. 2 sice označuje jako „hodnocení rizik“, nicméně v původní anglickém originálu se 
shoduje postup označením „risk assessment“. 
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2.4. Řízení právních  rizik  
 

Oblastí, kde stále není příliš obvyklé aplikovat management rizik, je oblast 

právní.  

 

Čekat a reagovat až na vzniklé právní komplikace je chybný a nedokonalý 

způsob plánování. Často se jedná o problémy, které v pozdním stádiu nejdou zcela 

eliminovat, a i řešení těchto následků může být značně finančně náročné. Tento 

přístup navíc byznys oslabuje, jelikož staví podnikatele do defenzivního přístupu. 

Na podnikateli je pak rozhodnutí, zda využije management právních rizik, jako 

nástroj prevence případných právních rizik či podstoupí právně rizikovou 

transakci. 

 

Proto, abychom se mohli vyhnout právním rizikům, je potřeba zaujmout 

proaktivní přístup. Proaktivním přístupem je pak možno snížit míru závislosti, 

snížit náklady za právní služby, mít byznys stále pod kontrolou. 

Dle Hamzaha (2001) pak strategický právní přístup mj. zahrnuje 

proaktivní p řístup v analýze rizik spojený s proaktivním programem k růstu 

podniku. Smejkal a Rais (2010) uvádí, že oblast právních rizik je jednou z oblastí, 

kde těžiště obrany leží převážně v prevenci.  

 

Publikace Canadian Business Law od autorů sdružených pod skupinou 

Business Law Group (2006) shrnuje plánování právních rizik do tří jednoduchých 

kroků:  

� Identifikace a analýza právních předpisů vztahujících se na danou 

problematiku. 

� Identifikace aktivit, které mohou v konkrétním podnikání přinést 

rizika. 
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� Následné vytvoření proaktivního a reaktivního plánu, který 

eliminuje nebo alespoň sníží identifikovaná rizika. 

 

Ve všech přístupech k řízení právních rizik je zdůrazňováno propojení 

právních poradců a podnikatele, jelikož pouze tak je možno identifikovat a 

konkrétně připravit vhodný plán pro danou oblast podnikání, popř. pro 

konkrétního podnikatele. 

 

 
Definice právních rizik 
 

Definici právních rizik lze nalézt jen ve velmi omezené množství zdrojů.  

 

Může se jednat např. o riziko ztráty podniku, která je primárně 

zapříčiněna: (1) právně závadnou transakcí, (2) vzneseným nárokem (včetně 

obrany proti nároku nebo protinárok) nebo jinou událostí, jejímž důsledkem je 

odpovědnost podniku nebo jiná ztráta; (3) selháním v ochraně majetku podniku 

nebo (4) změnou práva7. 

 

Právní riziko lze vnímat i jako riziko vzniku situace, kdy navrhnutá 

smlouva mezi smluvními stranami nepřinese očekávanou úroveň ochrany8.  

 

Mahler (2007), jenž se blíže věnuje definici právních rizik s ohledem na 

možnost jejich řízení, upozorňuje na specifičnost právních rizik. Dle Mahlera 

nemusí právní rizika souviset jen s právní nejistotou (tzn. jaká je konkrétní právní 

úprava dané oblasti, nakolik je její výklad vágní), nýbrž i s nejistotou faktickou 

                                                 
7 Law department management.  A definition of the term legal risk. [online]. 5.6.2006 [cit. 20. 
listopadu 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://lawdepartmentmanagement.typepad.com/law_department_management/2006/06/a_definitio
n_of.html. 
8 Norges Bank, 1998, viz Mahler (2007) str. 15. 
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(zda-li konkrétní situace s právními následky nastane, např. porušení smlouvy, 

pozdní podání).  

 

Hodnocení, zda se dané riziko bude považovat za právní či nikoliv závisí 

dle Mahlera taktéž na vnímání rizika. Zda je riziko vnímáno z „právního“ úhlu 

pohledu, jenž je zaměřen na právní aspekty, či nikoliv. 

 

Jednotná definice právních rizik vzhledem k jejich specifičnosti nebyla 

zatím odbornou veřejností jasně ustálena. Pokud chceme definovat právní rizika 

v rámci jejich řízení, je tato definice odvislá především od cíle, který od výsledků 

řízení právních rizik očekáváme.  

 

Definice řízení právních rizik 
 

Dále uvádím některé dostupné definice řízení právních rizik: 

 

Řízení (management) právních rizik je dle Mahlera (2006) strukturovaný 

přístup zaměřený na řízení vybraných souborů rizik, zejména (i) právních rizik a 

(ii) rizik, které mohou být ošetřeny právními prostředky. 

 
 

Na řízení právních rizik je taktéž možno nahlížet jako na proces 

vyhodnocování alternativ v podobě zákonných a dalších možných reakcí na rizika 

a jejich výběr. I v právním prostředí tento proces vyžaduje znalosti právních, 

ekonomických a sociálních faktorů, stejně tak znalost podnikatelského prostředí, 

ve kterém právní tým pracuje. V organizačním nastavení se řízení rizik týká 

procesů pomocí nichž organizace nastavuje toleranci rizik, identifikuje potenciální 
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rizika, stanovuje priority tolerancí rizik na základě podnikatelských cílů a řídí a 

eliminuje rizika v rámci organizace9. 

 

Jak uvádí Reid (2000) řízení právních rizik je především významný pro 

podnikové právníky, zejména v souvislosti s jeho proaktivním přístupem. 

 

Mezi veřejností se postupně analýza a řízení právních rizik dostává do 

popředí zájmu10.  

 

Důkazem je např. vyzdvihování přístupu Legal, Governance, Risk 

Management, and Compliance (LGRC), který v sobě skloubí komplexní soubor 

procesů využívaných podnikovými právními odděleními k  implementaci a 

monitorování integrovaného přístupu k podnikatelským problémům. Jedná se o 

nástavbu původního přístupu Governance, Risk Management, and Compliance 

(GRC), který právní problematiku nezahrnoval. Přístup GRC je znám především 

ve Spojených státech amerických, kde je řada právních předpisů vyžadujících 

integrovaný přístup v podnikání (Sarbanes-Oxley Act ). 

 
  

V roce 2008 byla založena nezisková organizace Legal Governance Risk 

Management and Compliance centrum pro inovace, která sdružuje experty 

z oblasti právní, podnikatelské a informačních technologií. Cílem této platformy 

je zdokonalit podnikatelské procesy v rámci právního prostředí. Výsledkem této 

implementace je nastavení takových procesů v podnikání, které mj. sníží rizika a 

náklady s odstraňováním důsledků těchto rizik a zvyšují tak hodnotu podniku. 

                                                 
9 Legal governance, risk management, and compliance [online]. Wikipedia, the free encyclopedia, 
3.2.2010, [cit. 8. dubna 2009].  Dostupné na World Wide Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_governance,_risk_management,_and_compliance. 
10 Řízení právních rizik se začíná objevovat v nabídce služeb některých právních kanceláří. Tento 
trend je možno vysledovat např. ve Spojených státech amerických, kde proaktivní ochrana proti 
nejrůznějším nárokům ze všech stran je vyžadována více než v jakékoliv jiné právní jurisdikci. 
Rozvoj lze vysledovat i na australské půdě, jenž souvisí především se zavedením australských 
norem řízení rizik.  
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V české odborné literatuře se právní rizikům věnuje např. Tichý (2006), 

který zařazuje do své publikace věnované ovládání rizika kapitolu „Závazkové 

vztahy a smlouvy“. Smejkal, Rais (2010) se věnují právním rizikům v kapitole 

„Právní rizika a jejich prevence“. 
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2.4.1. Metody řízení právních rizik 
 

Samotným návrhům konkrétních metod řízení právních rizik se věnuje 

např. Reid nebo Mahler.  

 

Metoda dle Reid 

Reid se ve své práci navrhuje metodu řízení právních rizik. Ve své práci se 

pokouší aplikovat „klasické“metody řízení rizik na specifickou problematiku 

právních rizik. Dle Reid aplikace standardních metod řízení rizik naráží v právní 

oblasti na několik omezení11.  

 

Metoda je základním rámcem pro řízení právních rizik. Jednou z výhod, 

kterou Reid spatřuje v aplikaci řízení právních rizik, je konzistentní přístup 

k analýze rizik. Metoda pak je směrodatnou bází pro kategorizaci rizik podle 

jejich závažnosti oproti běžnému právnímu doporučení/stanovisku, které většinou 

přistupuje individuálně ke každému z rizik. Jelikož právní rizika analyzují ve 

spojení s podnikatelským prostředím, je analýza vždy přesně na míru pro dané 

odvětví. 

 

Metoda dle Reid se skládá z šesti kroků: 

1. krok: vymezení cílů  zahrnuje stanovení klíčových cílů, na kterých celý 

projekt stojí. Cílem tohoto kroku je vyloučit a nezabývat se riziky, která nejsou 

z hlediska dosahování cílů důležitá a nejsou závažná. (např. strategické plány, 

výroční zprávy, představy a vize vedení společnosti). 

 

                                                 
11 Předně dle Reid je obtížné analyzovat právní rizika kvantitativně. Na základě kvantitativní 
analýzy, tedy základní kategorie řízení rizik jako jsou pravděpodobnost, následek nebo úroveň 
rizika, budou vždy zahrnovat subjektivní hodnocení. Analýzu následků, úrovně rizika a následné 
vyhodnocení strategie řízení rizik je vždy třeba aplikovat na konkrétní podnikatelský případ. 
 



 

    41
 

Reid navrhuje tyto cíle: (i) být ve shodě s předpisy, které se dotýkají dané 

transakce (např. zabránit trestní odpovědnosti); (ii) omezení občansko právní 

odpovědnosti, (iii) hájit zájmy a nároky podniku v souvislosti s jakoukoliv 

transakcí, kterou podniku podstupuje. 

 

2. krok: vymezení rizik zahrnuje určení rizik z nejrůznějších zdrojů. Reid 

navrhuje různé metody identifikace rizik: 

- identifikace dle kategorií, dle jednotlivých oddělení v podniku 

- konzultace s právníky, odborníky  

- analýza předpisů a judikatury 

- reporty, statistiky 

Dále Reid doporučuje rizika seskupit dle jejich charakteristik. 

 

3. krok:  analýza rizik zahrnuje stanovení pravděpodobnosti, důsledků a 

úrovně rizik. 

4. krok:  Ohodnocení rizik a návrh strategie pro daná rizika 

5. krok:  Implementace navržené strategie 

6. krok:  Monitoring navrženého systému řízení rizik 
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Tabulka č. 4: Metoda řízení právních rizik dle Reid 
 
1. KROK : VYMEZENÍ CÍLŮ   

2. KROK :  VYMEZENÍ RIZIK  

3. KROK :  ANALÝZA RIZIK  

4. KROK :  OHODNOCENÍ RIZIK A NÁVRH STRATEGIE PRO 

DANÉ RIZIKA  

5. KROK :  IMPLEMENTACE NAVRŽENÉ STRATEGIE 

6. KROK :  MONITORING NAVRŽENÉHO SYSTÉMU RISK 

MANAGEMENTU 

Zdroj: Reid (2000). 

 

Problém kvantifikace právních rizik 

Jak uvádí Culp (2001) právní rizika v procesu řízení rizik jsou snad 

jedinou kategorií rizik, kde tolerance rizik, jejich měření a monitoring v rámci 

jejich tolerance nejsou praktikovatelná. Kvantifikace rizik a systematizace tohoto 

procesu je tak dle Culpa téměř neřešitelný úkol. Jedná se tak o kategorii rizik, 

která může být řízena bez kvantitativní analýzy. 

Mahler (2007) upozorňuje na problematiku kvantifikace právních rizik 

zejména ve smluvní oblasti. Oproti klasickému hodnocení pravděpodobnosti rizik 

a jejich důsledků je při hodnocení právních rizik významné stanovit, která strana 

tento důsledek ponese. Zároveň poukazuje na významnost transferu právního 

rizika, jako jednoho ze základních metod ošetření těchto rizik. 

  

Mahlerova metoda řízení rizik aplikovaná na analýzu smluvních 

rizik 

Mahler(2008) aplikuje metody řízení rizik na analýzu smluvních rizik. 

Smluvní analýza rizik se pak může skládat z následujících kroků. 
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1. krok: Identifikace kontextu, cíle a rozsahu analýzy rizik   

Analýza rizik by měla začít uvedením jejího přesného rozsahu a cíle. 

Rozsah analýzy závisí na konkrétním zadání podniku (zda se jedná o vybraný 

smluvní dokument či soubor dokumentů). Často je nutné vynaložit značné 

množství času na stanovení  kontextu, který uvede, co si smlouva klade za cíl 

regulovat.  

Kvalita výsledků analýzy rizik závisí do značné míry na zkušenostech a 

znalosti oblasti, o kterou se jedná. Právník je schopen provést analýzu ustanovení 

smlouvy, ale často mu chybí podrobné operativní informace. U složitých 

obchodních smluv je proto vhodné provádět analýzu rizik s vhodným týmem 

inter-disciplinárních odborníků, který zahrnuje například právní, finanční, 

technické, marketingové a další oblasti. Pokud je hlavní důraz kladen na právní 

aspekty, právník se zkušenostmi v oblasti řízení rizik pak může analýzu vést. 

Každá analýza rizik se zaměřuje na identifikaci událostí, které mohou mít 

vliv na cíle organizace nebo klíčové aktivity. Analýza by proto měla upřesnit, co 

chce organizace chránit ve vazbě na seznam příslušných cílů a prostředků. 

Uvedené je nezbytné pro dokumentaci rizik, měření (kvantitativní nebo 

kvalitativní metody ), stanovení kritérií pro hodnocení rizik.  

 

2. krok: Identifikace rizik  

Druhý krok spočívá v identifikaci rizik. Je potřeba určit, co, proč, kde, kdy 

a jak by mohlo mít dopad na dosažení cílů organizace, nebo by mohlo ovlivnit 

hodnotu jejich aktiv. V případě analýzy rizik dané smlouvy je potřeba se 

soustředit především na události v souvislosti se smluvním vztahem nebo v 

samotném textu smlouvy. Jednou z možností pro identifikaci rizik je analyzovat 

příslušná ustanovení v čase a zjistit , jak jednotlivá ustanovení mohou ovlivnit cíle 

podniku nebo jeho aktiva . V praxi se nejčastěji využije forma brainstormingu.  

Následně identifikace rizik zahrnuje posouzení jednotlivých ustanovení ve 

smlouvě ve vzájemné  souvislosti. V této fázi analýzy je potřeba analyzovat, jak 

interakce mezi různými ustanoveními ve smlouvě může vzájemně ovlivnit 
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jednotlivá ustanovení. Za účelem posouzení rizika musí analýza zahrnovat i 

možné opravné prostředky a možné výjimky, například v případě tzv. „vyšší 

moci“, jelikož tyto mohou mít také dopad na pravděpodobnost a důsledek akce. 

Výsledkem tohoto kroku je seznam možných rizikových případů. 

 

3. krok: Odhad pravděpodobností a důsledků (např. peněžních) 

každého zjištěného rizika. Je třeba  zvážit pravděpodobnost skutečností ve 

smlouvě ale i pravděpodobnost relevantních možných jiných výkladů ustanovení 

smlouvy. 

Cílem tohoto kroku je odhadnout pravděpodobnost a důsledek pro všechny 

zjištěné rizikové případy. Následek je pak odhadem důsledku, pokud událost 

nastane.  Pravděpodobnost  je odhadem četnosti nebo pravděpodobnosti událostí. 

V kontextu právních rizik může hodnota pravděpodobnosti přímo záviset na 

pravidlech obsažených ve smlouvě. Protože výklad ustanovení ve smlouvě není 

vždy určitý, tato nejistota by měla být taky zahrnuta do analýzy. Hodnota 

pravděpodobnosti u konkrétního případu pak závisí na pravděpodobné 

skutečnosti a pravděpodobném výkladu smlouvy .  

Kombinace pravděpodobnosti a následku tvoří úroveň rizika, podle něhož 

analytik může rizika upřednostnit. Následně by měl tým zhodnotit , která rizika 

mohou být přijata na základě jejich nízkého hodnocení a určit rizika, která je 

nutno eliminovat. Toto hodnocení by mělo vycházet z ochoty podniku riskovat, 

porovnání rizik a přínosů ve smlouvě, a dalších kritérií, například míry vlivu 

podniku na uskutečnění transakce. 

 

4. krok: Vyhodnocení rizik, rozlišující mezi přijatelným rizikem a 

rizikem, který je potřeba eliminovat. Hodnocení by mělo být založeno jak na 

rizikových hodnotách (vysoké nebo nízké riziko), tak vhodném souboru kritérií k 

rozhodování. 
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5. krok: Posouzení, jak lze riziko ošetřit prostřednictvím konkrétních 

praktických opatření či vhodné úpravy smlouvy. 

 

6. krok: Rozhodnutí o eliminaci rizik závisí na výsledcích Cost-Benefit 

analýzy. 

Poslední fáze se zaměřuje na to, jak by mělo být se zjištěnými riziky 

zacházeno. Existují dva základní typy eliminace mající zvláštní význam pro 

smlouvy. Za prvé riziko může být omezeno praktickými opatřeními, která zajistí, 

že pravděpodobnost, že riziková událost nastane se sníží nebo její důsledek bude 

méně nákladný. Druhou možností je neakceptace rizikového a mělo by být 

změněno během vyjednání o smlouvě . Volba mezi uvedenými možnostmi závisí 

na výsledcích  Cost-Benefit analýzy . Přínos odpovídá předpokládanému účinku, 

po aplikaci nástroje k eliminaci rizika. Přínos je pak nutno posuzovat  v 

souvislosti s odhadovanými náklady na realizaci eliminačního opatření. Cost-

Benefit analýza nakonec vede k doporučení možných opatření k řízení 

identifikovaných rizik, která mohou být podkladem pro rozhodování. 

 

Tabulka č. 5: Mahlerova metoda řízení právních rizik (analýza smluvních 
rizik) 
 
1. KROK :  IDENTIFIKACE KONTEXTU,CÍLE A ROZSAHU ANALÝZY 

RIZIK  

2. KROK :  IDENTIFIKACE RIZIK 

3. KROK :  ODHAD PRAVDĚPODOBNOSTÍ A DŮSLEDKŮ 

4. KROK :  VYHODNOCENÍ RIZIK 

5. KROK :  POSOUZENÍ OŠETŘENÍ RIZIK  

6. KROK :  ROZHODNUTÍ O ELIMINACI RIZIK ZÁVISÍ NA 

VÝSLEDCÍCH COST-BENEFIT ANALÝZY  

Zdroj: Mahler (2008). 
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2.4.2. Proaktivní přístup k právu 
 

Proaktivní přístup k právu je odezvou na snahu vyvarovat se právním 

problémům ještě před jejich vznikem. Reaguje tak na typickou situaci, kdy bývají 

právníci oslovováni až v případě, kdy k problému skutečně dojde a je třeba ho 

řešit.  

 

Teorie proaktivního práva má základy v tzv. preventivním právním 

přístupu, který byl poprvé představen profesorem práva a advokátem, panem 

Louisem M. Brownem, v roce 1950, kdy vydal pojednání o preventivním přístupu 

k právu, načež následovala řada dalších knih a článků na toto téma.  Proaktivní 

přístup k právu je skandinávský přístup vycházející právě z preventivního 

přístupu. Oba přístupy mají podobnosti s preventivními prvky medicíny a metody 

prevence vzniku onemocnění, kdy „nemoc“ představuje v právní problematice 

právní problémy, spory a soudní spory. 

 

Uvedené přístupy poskytují nástroje a techniky pro včasnou detekci a 

prevenci možných problémů . Pokud se objeví problémy, přístup nabízí 

mechanismy k jejich rychlému řešení dříve, než se vyvinou do sporů. Důraz je 

přesto kladen na prevenci problémů. Cílem je podpořit „právní zdraví“: 

začlenit právní znalosti a dovednosti v podnikové kultuře, strategii a 

každodenní činností, a tím tak aktivně podporovat úspěch, zajištění 

žádoucích výsledků a vyvážení rizik spojených s odměnou12. 

 

K proaktivnímu přístupu k právu se vyjádřil i Evropský hospodářský a 

sociální výbor (EHS)13. Vnímá ho jako přístup zaměřený do budoucnosti, jehož 

cílem je podpořit to, co je žádoucí, a předem maximalizovat příležitosti a 

současně minimalizovat problémy a rizika. 
                                                 
12 Nordic School of Proactive Law (NSPL) [online]. [cit. 1. dubna 2010]. Informace dostupné na 
World Wide Web: www.proactivelaw.org.  
13 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Proaktivní právní přístup: 
krok kupředu ke zlepšení právní úpravy na úrovni EU“ (2009/C 175/05). 
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Dle EHS je čas nahlížet na právo odlišně. Předpisy by měly být sdělovány 

způsobem, který je pro ty, komu jsou určeny, smysluplný, a to v první řadě pro ty, 

jejichž chování se dotknou, a nejen pro příslušné instituce a správní úředníky. 
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2.5. Vstup na zahraniční trh prostřednictvím obchodního 
zástupce  

 
Nepřímé obchodní metody 

Pokud jsou obchodní metody, jako jedna z forem vstupu na mezinárodní 

trh, realizovány na základě smluvních vztahů s  obchodními partnery- mezičlánky, 

hovoříme o tzv. nepřímých obchodních metodách.  

Jedná se o smlouvy, ve kterých jedna strana využívá zkušenosti a 

schopnosti strany druhé k zavedení produktu na trh. Ekonomickou funkci těchto 

vztahů spatřuje Hesselink (2006) v zavedení produktu na trh a v navázání 

spolupráce mezi výrobcem a prodejcem, který prodává produkt zákazníkovi. 

Takovéto smlouvy patří mezi tzv. vertikální dohody. Jedná se o spolupráci mezi 

ekonomickým aktérem na jedné straně výrobního procesu a distribučním řetězcem 

na straně druhé14. Tato spolupráce může fungovat jako spojení pouze dvou článků 

(vztah mezi výrobcem a prodejcem), časté jsou však i víceúrovňová spojení 

(evropští dovozci, velkoobchodníci). 

Výhodou využívání nepřímých obchodních metod je částečné přenesení 

rizik souvisejících se vstupem na nový trh. Na druhou stranu však podnikatel 

ztrácí výhodu v možnostech plné kontroly veškerých aktivit.  

 

Jak uvádí Rozehnalová (2006), důvody k realizaci nepřímého prodeje jsou 

různé. Spočívají například v neznalosti místního trhu, jazykových bariérách, 

obtížnosti styku s místními orgány, neznalosti právních předpisů či možnosti 

obejít různá diskriminační opatření. Kritéria výběru konkrétní formy jsou dána 

důvody právními, ekonomickými a v neposlední řadě politickými. 

 

Odpověď na otázku, zda zvolit nepřímou obchodní metodu a řešit vstup na 

zahraniční trh smluvní spoluprací, či zvolit metodu přímou, vysvětluje např. 

                                                 
14 Naopak o horizontálních smlouvách hovoříme, jedná-li se o spojení článků stejné úrovně.  
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Coaseho teorém velikostí transakčních nákladů zahrnutých v smluvním řešení 

(Enderle a Nolte, 1999). 

 

Mezi nejčastější smlouvy využívané v mezinárodním obchodě v rámci 

nepřímých obchodních metod patří smlouvy o obchodním zastoupení a 

distribuci15.  

Pokud bychom chtěli uvést spojovací prvek těchto smluv, pak je lze 

shrnout do dvou bodů: stejný ekonomický význam a dlouhodobý vztah založený 

na vzájemné vazbě. Tyto společné rysy jsou i předmětem společné ochrany a 

stejných pravidel. 

Základní rozdíl v těchto smlouvách pak spočívá v tom, že zatímco 

obchodní zástupce jedná ve jménu zastoupeného a prodává tedy zboží 

zastoupeného, distributor jedná vlastním jménem a prodává „svá“ zboží, což 

zahrnuje často větší riziko. 

 

Rizika nepřímých obchodní metod 

Hesselink (2006) zmiňuje některá rizika nepřímých obchodních metod. 

Předně upozorňuje, že úspěšný výsledek spolupráce je často podmíněn vstupními 

a následnými investicemi. Některé z nich mají všeobecnou povahu (koupě 

maloobchodních prostor), některé jsou naopak specifické a budou dlouhodobě 

ztraceny, pokud se spolupráce ukáže jako méně výnosná, než se očekávalo, popř. 

pokud druhá strana neočekávaně vztah ukončí. Tato rizika se jen obtížně 

eliminují, i přes profesionalitu a zkušenost účastníka vztahu. 

Riziko taktéž spočívá v dlouhodobosti trvání spolupráce. Aby tato 

spolupráce mohla být úspěšná, je potřeba, aby každá strana investovala do 

vzájemné spolupráce. Jelikož je tato spolupráce vztahově závislá, stávají se 

jednotlivé strany na sobě závislé. Proto by taktéž měly být tyto dlouhodobé 

investice předmětem povinné ochrany. Strana, jež chce spolupráci ukončit, by 

                                                 
15 ICC Organization, Paris. The ICC Model Distributorship Contract. Paris: ICC Organization, 
2002. Str.5.  
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měla tuto skutečnost oznámit v přiměřené době před zamýšleným ukončením. Tak 

má druhá strana možnost se na tuto situaci připravit a zabránit dalším zbytečným 

investicím. 

 

Faktory ovlivňující volbu formy nepřímé obchodní metody 

Pro rozhodnutí, zda pro vstup na zahraniční trh zvolit obchodní zastoupení 

nebo distributorskou spolupráci, je dle Campbella (2008) potřeba zvážit 

následující faktory: 

� úroveň kontroly, kterou podnikatel vyžaduje mít nad danou formou 

vstupu,  

� zda a kolik přímých prodejů z daného území si chce podnikatel 

ponechat, 

� dlouhodobé cíle podnikatele na zahraničním trhu včetně strategií 

pro současné a budoucí formy alternativ zastoupení na tomto trhu, 

� finanční možnosti zahraničního zástupce propagovat výrobky na 

trhu, proniknout na trh a rozšířit působení na něm, 

� organizační schopnosti zástupce, 

� potřebná úroveň ochrany nehmotného vlastnictví, 

� schopnost zástupce představit výrobek ve „správném světle“ 

konečnému zákazníkovi. 

Finální rozhodnutí o konečné formě vstupu na zahraniční trh může 

znamenat pro podnikatele závažné právní důsledky, proto byl měl být podnikatel 

chráněn a být dostatečně informován o všech možných implikacích. 
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Smlouva o obchodním zastoupení 

Jak již bylo uvedeno, smlouva o obchodním zastoupení bývá často 

využívaným smluvním typem při expanzi na zahraniční trhy. Jak uvádí 

Rozehnalová (2004), vhodně zvolený zástupce umožňuje překonat řadu překážek 

bránících či ztěžujících rychlý a efektivní přístup na trh.  

Podstatou smlouvy o obchodním zastoupení je závazek zástupce 

dlouhodobě zastupovat zastoupeného na zahraničním trhu.  

Jako výhody této spolupráce bývají uváděny následující aspekty16: 

� obchodní zástupce by měl mít znalosti o místním trhu a je tedy 

vhodným zdrojem informací, 

� obchodní zástupci disponuje kontakty na zákazníky, může s nimi  

komunikovat v jejich vlastním jazyce, 

� přítomnost obchodního zástupce v blízkosti zákazníka umožňuje 

pružně reagovat na požadavky zákazníků,  

� obchodní zástupci často zastupují řadu produktových řad a když se 

tyto řady vzájemně vhodně doplňují, mohou být součástí 

integrovaného sortimentu, 

� obchodní zástupci jsou placeni na základě výsledků,  

� zastoupenému zůstává kontrola nad marketingovou strategií jako je 

určení ceny, propagace, dodání či poprodejní služby, 

� jedná se o investičně nenáročnou formu vstupu17.  

 

 

                                                 
16 London Chamber of Commerce and Industry. Employing Commercial  Agents [online]. Euro 
Info Centre, London Chamber of Commerce and Industry, listopad 2004 [cit. 8. března 2010]. 
Dostupné na World Wide Web: www.londonchamber.co.uk/docimages/1153.doc. 
17 Investiční nenáročnost označována jako „pay-as-you-go option“. 
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Oproti tomu nevýhody obchodního zastoupení je možno spatřovat: 

� pokud obchodní zástupce propaguje více zboží, nemusí se dostávat 

potřebné pozornosti zboží zastoupeného,  

� tendencí bývá přílišné spolehnutí se na obchodní zástupce,  

smlouvy a ignorování požadavků zákazníků a trhu, 

� právní aspekty- blíže viz výsledky této práce. 

 

Vztah s obchodním zástupcem je především založen na vzájemné důvěře, 

proto je kladem velký důraz na výběr obchodního zástupce. Je doporučován 

osobní kontakt se zástupcem, při kterém je možno prověřit jeho znalosti a 

zkušenosti s výrobkem, zákazníky, trhem, jeho schopnosti, reputaci či finanční 

zázemí. 

 

Hlavními aspekty smlouvy o obchodním zastoupení jsou 

� vymezení stran, 

� vymezení zboží (příp. služeb), které jsou předmětem zastoupení, 

� vymezení smluvního území nebo skupiny zákazníků, příp. 

vymezení exkluzivity, 

� jaké oprávnění zastoupený obchodnímu zástupci uděluje, resp. 

v jakém rozsahu je oprávněn obchodní zástupce za zastoupeného 

jednat, 

� práva a povinnosti zastoupeného (právo na informace o vývoji na 

trhu), 

� práva a povinnosti zástupce (povinnost dbát zájmu zastoupeného) 

� nastavení odměny a provizí, 

� konkurenční omezení, 

� ochrana práv duševního vlastnictví, 
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� minimální kvóty pro výkonnost obchodního zástupce, 

� doba trvání smlouvy, 

� možnosti ukončení smlouvy. 

 

Jelikož neexistuje mezinárodně dohodnutá legislativa v oblasti obchodního 

zastoupení, vytvořila Mezinárodní obchodní komora Vzorovou smlouvu 

Mezinárodní obchodní komory o obchodním zastoupení (ICC Commercial 

Agency Contract). První verze byla publikována v roce 1991, další úprava 

proběhla v roce 2001. Vzorová smlouva vychází z převládající praxe 

v mezinárodním obchodě a z principů obecně uznávaných ve vnitrostátních 

zákonech o zastoupení a dává tak vývozcům možnost pracovat s praxí ověřeným 

smluvním modelem. 

Vzorovou smlouvu však nelze využít bez důkladné analýzy konkrétní 

právní úpravy, která na danou transakci dopadá, poněvadž právní úprava se 

v oblasti obchodního zastoupení v jednotlivých zemích liší. Zvlášť na území 

Evropské unie podléhá řadě kogentních ustanovení, která omezují podnikatele 

v libovolném nastavení parametrů jeho budoucího obchodního vztahu. 
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3. CÍLE PRÁCE  
 

Téma disertační práce – analýza právních rizik při vstupu na zahraniční 

trh, pokrývá hned několik vědních oblastí, a je tedy jakýmsi průsečíkem, kde se 

střetávají na jednom poli poznatky z marketingu, managementu a práva. Jedná se 

o práci interdisciplinární, která propojuje poznatky ze všech zmiňovaných oblastí.  

 

Základní myšlenka práce vychází z marketingových poznatků zabývajících 

se rozhodováním podnikatele o zapojení do procesu internacionalizace a 

problematikou volby konkrétní formy vstupu na zahraniční trh. V globalizujícím 

se prostředí je internacionalizace podniku téměř nezbytnost. Rozhodnutí o formě 

vstupu na zahraniční trh je však komplikované a zároveň klíčové rozhodnutí 

manažera. Mezi faktory, které ovlivňují rozhodnutí o formě vstupu na zahraniční 

trh, patří mj. rizika související s daným vstupem. Jedněmi z rizik, kterým firma 

čelí při vstupu na zahraniční trh, jsou rizika právní. 

Analyzovat možnosti konkrétního vstupu, související rizika a připravit 

podklad pro rozhodování usnadňují metody managementu. Jednou z těchto metod 

sloužících jako podklad pro manažerské rozhodování je analýza rizik. Jak uvádí 

Tichý (2006) bez analýzy a ovládání rizik se dnes neobejde rozhodování 

jakéhokoliv druhu. Aplikace managementu rizik se díky své jednoduchosti, 

přehlednosti a vhodnosti postupně uplatňuje v nejrůznějších oblastech, a to i 

netechnických18. 

Jednou z oblastí, kde řízení rizik zatím není příliš hojně aplikován, 

přestože jak laická, tak odborná působnost si stále více uvědomuje jeho skryté 

možnosti, je oblast právní. Aplikací metod řízení rizik na rizika právní může tak 

manažer získat klíčový podklad pro rozhodování, např. o volbě vstupu na 

zahraniční trh. Analýza zároveň vykresluje možné rizikové oblasti v dané oblasti 

právní, s možnými konsekvencemi a možnostmi jejich řešení.  

                                                 
18 Viz např. publikace autorů Hnilica, Fotr (2009) věnující se aplikované analýze rizika ve 
finančním managementu a investičním rozhodování. 



 

    55
 

Současná problematika řízení právních rizik je zatím na začátku svého 

bádání a výstupy v této oblasti v konsolidované podobě lze najít jen sporadicky. 

Na druhou stranu lze vysledovat rostoucí zájem o tuto problematiku. Pokud chce 

manažer zodpovědně přistoupit k analýze rizik pro rozhodnutí o formě vstupu na 

zahraniční trh a využít analýzu rizik i v právní oblasti, má k tomu jak manažer, tak 

jeho právní poradce podklady, které jsou většinou nekonsolidované a roztříštěné 

do mnoha zdrojů. 

 

Na základě zhodnocení poznatků v této oblasti byly pro práci vytyčeny 

tyto hypotézy: 

 

H1: Řízení rizik a jeho metody je možno aplikovat i na oblast právní. 

H2: Vstup formou obchodního zástupce na evropský trh skrývá řadu právních 

rizik. 

H3: Řízení právních rizik je možno využít při rozhodování o konkrétní volbě formy 

vstupu na zahraniční trh. 

 

Hlavním cílem práce je navrhnout metodu řízení právních rizik, která 

bude aplikovatelná jako podklad pro rozhodování manažera o formě vstupu 

podniku na zahraniční trh.  K vytvoření metody pro analýzu právních rizik 

budou využity obecné poznatky řízení rizik.  

 

Pro účely testování navržené metody byla zvolena forma obchodního 

zástupce, jelikož proniknutí na zahraničním trh prostřednictvím obchodního 

zástupce, jakožto kapitálově nenáročnou formou vstupu, je jedním ze základních 

navrhovaných řešení pro podnik teprve vstupující do procesu internacionalizace a 

zároveň odpovídá současným vývojovým trendům v mezinárodní distribuci. 

V neposlední řadě forma obchodního zastoupení, ač se na první pohled může jevit 
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jako nekomplikovaná varianta vstupu, má řadu právních regulativ a omezení. Tato 

omezení mohou významně rozhodování ovlivnit.  

 

Dílčím cílem této práce je pomocí navržené metody identifikovat, 

analyzovat a navrhnout způsob řízení konkrétních právních rizik při vstupu 

na trh Evropské unie prostřednictvím obchodního zástupce, která mohou 

ovlivnit rozhodování o volbě vstupu učiněná českým subjektem.  

 

Proces k dosažení cílů práce souhrnně znázorňuje Schéma č. 3.  
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Schéma č. 3: Metodika práce a její cíle. 
 

 

Zdroj: Autor. 
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4. METODY  PRÁCE 
 

Práce vychází ze studia domácí a zahraniční literatury, odborných článků a 

statí, legislativy, elektronických zdrojů dat, statistických souborů dat a informací. 

Při zpracování práce jsou rovněž využity poznatky ze zahraničních studijních 

stáží. 

 

K dosažení cílů uvedených v předcházející kapitole jsou zvoleny 

odpovídající standardní metody vědeckého zkoumání. V práci jsou využity 

následující vědecké metody: popis a explanace, měření a komparace, modelování, 

analýza a syntéza, indukce a dedukce.  

 

Pro dosažení hlavního cíle jsou aplikovány metody analytického a 

syntetického charakteru. Jsou shrnuty poznatky a závěry české a především 

světové literatury, jež se věnují dané problematice. Ty jsou vzájemně 

komparovány a za pomoci induktivní  metody vyvozeny příslušné závěry pro 

navrhnutí metody řízení právních rizik. Literatura, z níž práce v této části čerpá, 

vychází z oblasti mezinárodního marketingu a managementu věnující se řízení a 

analýze rizik.  

 

Pro splnění dílčího cíle jsou využity zejména analytické postupy. 

Navržená metoda je testována na konkrétním modelovém případě. Z analýzy 

jednotlivých zdrojů potenciálních rizik jsou identifikovány příslušné právní 

oblasti, jež jsou podrobeny právní analýze. Ke každé vybrané oblasti na základě 

analýzy jsou dedukční metodou identifikována možná rizika. S využitím metod 

syntetického charakteru jsou následně dílčí identifikovaná rizika podrobena 

celkovému vyhodnocení rizikovosti a navržen postup jejich řízení. 

 



 

    59
 

5. VÝSLEDKY DISERTA ČNÍ PRÁCE 
 

5.1. Metoda řízení právních rizik  
 

Pro stanovení metody řízení právních rizik jako podkladu pro rozhodování 

byly využity obecné metody řízení rizik s využitím některých metod aplikovaných 

na oblast právní19. Na základě této komparace je v práci aplikována konkrétní 

metoda řízení právních rizik, jehož kroky shrnuje Tabulka č. 6. 

 
 
Tabulka č. 6: Navržená metoda řízení právních rizik  
 
1. VYMEZENÍ CÍL Ů  

 
ZADÁNÍ CÍLŮ ANALÝZY  
VYMEZENÍ RIZIK , KTERÁ BUDOU PŘEDMĚTEM ANALÝZY  
 

2. IDENTIFIKACE ZDROJ Ů PRO 
VYHLEDÁVÁNÍ RIZIK  

VYMEZENÍ ZDROJŮ, KDE JE MOŽNO POTENCIÁLNÍ PRÁVNÍ 

RIZIKA HLEDAT  
 

3. IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH 
OBLASTÍ  

VYMEZENÍ POTENCIÁLNÍCH OBLASTÍ, KTERÁ MOHOU 

VYMEZENÁ RIZIKA OBSAHOVAT  
 

4. ANALÝZA RIZIKOVÝCH 
OBLASTÍ  
 

PRÁVNÍ ROZBOR VYMEZENÝCH RIZIKOVÝCH OBLASTÍ 

5. IDENTIFIKACE KONKRÉTNÍCH 
RIZIK  
 

VÝBĚR KONKRÉTNÍCH RIZIK DLE VÝSLEDŮ ANALÝZY 

RIZIKOVÝCH OBLASTÍ  

6. ŘÍZENÍ KONKRÉTNÍCH RIZIK  
 

ZHODNOCENÍ DOPADŮ PRÁVNÍCH RIZIK V SOUVISLOSTI S 

VYTYČENÝMI CÍLY , VČETNĚ NÁVRHŮ ŘEŠENÍ VEDOUCÍCH 

K JEJICH ELIMINACI - KARTA RIZIK  
 

Zdroj: Autor. 

 

Metoda řízení právních rizik předkládána v této práci se skládá z šesti 

kroků: 

Vymezení cílů je klíčovým krokem pro určení základních kritérií, podle 

nichž lze následnou analýzu cíleně zaměřit na relevantní právní oblasti. Cílem 

tohoto kroku je upřesnit, co chce podnik chránit ve vazbě na jeho požadavky. 

Tento krok odlišuje obecnou právní analýzu od řízení právních rizik. 

                                                 
19 Např. metody řízení právních rizik od Reid a Mahlera analyzovaných v této práci. 
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Pro řízení právních rizik musí být procesu identifikace věnována 

mimořádná pozornost a proto se v navrženém modelu objevuje ve třech krocích: 

- identifikace zdrojů pro vyhledávání právních rizik, což 

znamená vymezení příslušných pramenů práva, které danou 

oblast upravují, 

- identifikace rizikových oblasti, kdy s ohledem na požadavky 

zadání jsou sledovány části právních úprav, které mohou 

vymezená rizika obsahovat, 

- identifikace konkrétních právních rizik uchopitelných až při 

samotné analýze rizikových oblastí, která využije kritéria 

vymezená v prvním kroku. 

Na základě analýzy rizikových oblastí lze získat list konkrétních rizik 

stejně jako možné postupy pro jejich řízení.  

Identifikovaná právní rizika jsou v posledním bodě této metody- řízení 

konkrétních rizik,  zmapována dle jejich důsledků a jsou navržena opatření pro 

jejich eliminaci a řízení. Výsledkem je tzv. karta rizik, jež přehledně prezentuje 

získané poznatky. Výsledná karta rizik tak tvoří podklad pro podnikatele při 

hodnocení zvažované varianty vstupu. 

 

V následujících kapitolách je předložená metoda řízení právních rizik 

v uvedených krocích využita pro identifikaci právních rizik při vstupu na trh 

Evropské unie prostřednictvím obchodního zástupce.  
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5.2. Konkrétní aplikace metody řízení právních rizik  
 

1. Krok: Vymezení cílů 

 

Vymezení cílů a zaměření konkrétní analýzy vybraných právních rizik je 

primárním krokem v rámci procesu řízení právních rizik. Umožňuje cíleně 

zaměřit analýzu rizik na odpovídající oblast, která je předmětem zkoumaného 

zájmu. Odpovídá na otázky proč analýzu právních rizik provádím, co má být 

výsledkem analýzy a jaký cíl má analýza rizik sledovat. Cílem tohoto kroku je 

upřesnit, co chce podnik chránit ve vazbě ve vazbě na jeho požadavky. 

Jak uvádí tzv. Oranžová kniha20, riziko musí být vztaženo k cíli, jelikož 

pouze tak je ho možno hodnotit a dále s ním pracovat. Riziko může ovlivňovat i 

více cílů, a to každý z cílů různým způsobem a závažností. Proto nejvhodnějším 

způsobem jak určit rizika je vnímat je podle jejich různého vlivu na cíle. Oranžová 

kniha upozorňuje na všeobecná rizika, která mohou ovlivnit cíle podniku, ale 

nemusí si být, ve vnímání propojenosti s těmito cíli, vždy uvědomovány. Při 

identifikaci rizik je třeba rozlišit, aby jako rizika nebyly identifikovány např. 

důsledky rizik, oproti rizikům, která je způsobují. Stanovení rizika tak zahrnuje 

příčinu důsledku a jeho vliv na cíl.  

Rizika bývají často propojená a na sobě závislá. Proto je vhodné rizika 

seskupovat podle stejných charakteristik. Stejně tak skupiny rizik mohou 

ovlivňovat několik cílů, které lze taktéž seskupit podle jejich úrovně, např. na 

strategické, operační. 

 

Konkrétní zadání pro vybranou analýzu této práce je demonstrováno 

simulací modelové případové studie: 

                                                 
20 Orange book, str. 15 a násl. „The Orange Book:Management of Risk - Principles and Concepts“ 
je publikace vydána HM Treasury- britským ministerstvem financí. Poskytuje základní seznámení 
s koncepcí řízení rizik, rozvoje a implementace postupů pro řízení rizik ve vládní organizaci.  
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ČESKÁ SPOLEČNOST, DOPOSUD PŮSOBÍCÍ JEN ČESKÉM TRHU, SE ROZHODLA 

EXPANDOVAT SVOU VÝROBU I NA ZAHRANIČNÍ TRH. NA ZÁKLAD Ě 

MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU BYLO PROKÁZÁNO, ŽE SPOLEČNOST MÁ POTENCIÁL 

UPLATNIT SVÉ ZBOŽÍ NEJLÉPE NA TRHU EVROPSKÉ UNIE. Z MARKETINGOVÉHO 

HLEDISKA BYLA SPOLEČNOSTI DOPORUČENA FORMA VSTUPU PROSTŘEDNICTVÍM 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE .   

PRO ROZHODNUTÍ, ZDA JE TATO FORMA PRO KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ PŘÍPAD 

VHODNÁ I Z PRÁVNÍHO POHLEDU, POPŘ. NA JAKÉ ÚSKALÍ TÉTO FORMY Z PRÁVNÍHO 

HLEDISKA JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT, SI SPOLEČNOST NECHALA VYHOTOVIT ANALÝZU 

PRÁVNÍCH RIZIK S  NÁVRHY JEJICH ŘEŠENÍ. 

SPOLEČNOST MÁ POŽADAVEK, ABY SE SMLUVNÍ VZTAH S  OBCHODNÍM 

ZÁSTUPCEM ŘÍDIL PODLE ČESKÉHO PRÁVA A OČEKÁVÁ , ŽE ANALÝZA PRÁVNÍCH 

RIZIK JI UPOZORNÍ NA ASPEKTY , KTERÉ MOHOU OVLIVNIT ROZHODOVÁNÍ O 

FINÁLNÍ FORM Ě VSTUPU NA ZAHRANI ČNÍ TRH . 

 

Cílem analýzy je tak identifikovat vybraná právní rizika, která by 

mohla omezovat podnikatele v nastavení parametrů vztahu s obchodním 

zástupcem. Tato právní analýza by měla předcházet finální volbě konkrétní 

formy vstupu na zahraniční trh.  

 

Pro naplnění uvedeného cíle se práce zaměří na ty právní oblasti, 

ve kterých se mohou identifikovat právní rizika, jež zásadně ovlivňují a 

modifikují výhodnost celé transakce vstupu prostřednictvím obchodního zástupce 

a jako takové by měly být vzaty v úvahu při rozhodování o konkrétní formě 

vstupu na zahraniční trh. Parametry oblastí a ustanovení, která budou 

identifikována jako rizika odpovídající tomuto zadání shrnuje Tabulka č. 7. 
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Tabulka č. 7: Parametry pro identifikaci právních rizik  
 
USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ, KTERÉ  

1. OMEZUJE DANOU TRANSAKCI PRAVIDLY, OD KTERÝCH SE NELZE ODCHÝLIT 
2. PŘINÁŠÍ DODATEČNÉ TRANSAKČNÍ NÁKLADY  
3. JE VÁGNÍ, NEURČITÉ, A TUDÍŽ PŘINÁŠÍ INTERPRETAČNÍ RIZIKA PRO NEJEDNOZNAČNÝ 

VÝZNAM  
 
Zdroj: Autor. 
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2. Krok Identifikace zdroj ů pro vyhledávání rizik 

 

Jak uvádí Hnilica a Fotr (2009), identifikace rizik patří mezi nejdůležitější 

fáze analýzy rizik, neboť navazující kroky této analýzy rizika pracují pouze s těmi 

faktory, které byly včas rozpoznány.  

Pro potřeby analýzy právních rizik je proces identifikace rizik taktéž 

významným aspektem. Prvním krokem pro správnou identifikaci právních rizik je 

vymezení zdrojů, kde je možno rizika vyhledat. Jedná se především o příslušné 

prameny práva, které danou oblast upravují. 

Zdroji pro vyhledávání příslušných právních rizik tak mohou být: 

(i) Právní předpisy. 

(ii)  Judikatura. 

(iii)  Zkušenosti z praxe (např. ustálená praxe, zvyklosti stran, vzorové 

smlouvy, checklisty). 

(iv) Jiné (např. právní literatura). 

 

Dále je možno pro konkrétní analýzu použít, je-li to vhodné, i řadu dalších 

zdrojů, doporučovaných odbornou literaturou21, běžně využívaných pro 

standardní identifikaci rizik, z nichž je možno uvést např. brainstorming, 

kognitivní mapy či nástroje strategické analýzy.  

Je však potřeba vzít v úvahu, že právní rizika vyplývají zejména z 

pramenů práva, a proto právě jejich analýza je nezbytná pro základní identifikaci 

relevantních rizik.  

 

Zdroje pro identifikaci právních rizik vstupu obchodního zástupce na trh 

Evropské unie byla blíže analyzována ve shodném členění, jak je uvedeno výše. 

                                                 
21 Např. Hnilica a Fotr (2009). 
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1. Právní předpisy 

 

Jak uvádí Rozehnalová (2006), při realizaci mezinárodně obchodní 

transakce jsme konfrontováni s komplexní, několika úrovňovou strukturou vztahů.  

 

1.1.  Soukromoprávní předpisy 

Vztahy mezi mezinárodními obchodníky navzájem jsou upraveny právem 

soukromým, jehož pramen může být norma  

a) mezinárodního původu (obvykle mezinárodní smlouva),  

b) evropského původu (nařízení, směrnice), 

c) vnitrostátního původu (zákoníky, zákony). 

Významnou pozici zaujímají i prostředky právní regulace vytvářené praxí 

mimo zákonodárnou činnost státu (mezinárodní zvyklosti, obchodní termíny 

apod.) 22.  

 

Dle uvedeného vymezení jsou dále analyzovány prameny práva 

soukromého upravující vztah obchodního zastoupení mezi evropskými 

obchodníky, tj. podnikateli se sídlem v Evropské unii vstupující na trh Evropské 

unie. 

 

1.1.1. Normy mezinárodního původu 

Jak uvádí Rozehnalová (2006), v současné době neexistuje žádná 

mezinárodní úprava dotýkající se regulace vztahu mezi zastoupeným a obchodním 

zástupcem. Úmluva o zastoupení při mezinárodní koupi zboží ze dne 17. 2. 1983 

přijatá na konferenci v Ženevě23 a Úmluva o právu rozhodném pro 

                                                 
22 Rozehnalová (2006), str. 20. 
23 Upravuje pouze vnější vztahy při zastoupení, tj. vztahy mezi zastoupeným, zástupcem a třetí 
osobou. Vnitřní vztah mezi zástupcem a zastoupeným neřeší. Česká republika k této úmluvě 
nepřistoupila. 
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zprostředkování a obchodní zastoupení ze dne 14. 3. 1978 přijatá na konferenci 

v Haagu24 nezískaly širší podporu. 

 

Základní kolizní normou mezinárodního původu tak představuje Úmluva 

o právu použitelném pro závazky ze smluv (Úmluva Řím I).  

 

1.1.2. Normy evropského původu 

Klíčovou aplikovatelnou evropskou normou v oblasti obchodního 

zastoupení je především směrnice č. 86/653 z 18.12.1986, o koordinaci právní 

úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (v textu 

dále jako „Směrnice“), která poskytuje obchodnímu zástupci minimální úroveň 

ochrany na celém území Společenství a klade si za cíl harmonizaci vnitrostátních 

úprav.  

 

Pro úpravu kolizních pravidel smluvních závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem uzavřených od 17. prosince 2009 se použije Nařízení č. 

593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, označované jako 

nařízení „Řím I“ (v textu dále nařízení Řím I). Smluvní strany smlouvy tak mají 

možnost volby práva25, tedy stanovit, kterým právem se smlouva řídí26.  

Pokud by smluvní strany volbu práva neučinily, řídila by se smlouva o 

obchodním zastoupení zřejmě dle čl. 4 nařízení Řím I právem země, v níž má 

strana, která je povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu- tj. 

obchodní zástupce, své obvyklé bydliště.  

 

                                                 
24 Upravuje kolizními normami volbu práva mezi smluvními stranami. 
25 Čl. 3 odst. 1 nařízení Řím I. 
26 Crha (2009) uvádí k omezení volbě práva: čl. 3 odst. 3 Nařízení zamezuje, aby byl pouhou 
volbou práva vytvořen mezinárodní prvek. Čl. 3 odst. 4 Nařízení zamezuje obcházení zákona v 
evropském mezinárodním právu soukromém (nemožnost odchýlit se od těch ustanovení práva 
Společenství, případně v podobě, v jaké je toto právo provedeno v členském státě sídla soudu, od 
nichž se nelze smluvně odchýlit). 
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Zvláštní pozornost bude dále věnována Směrnici, jelikož se jedná o jeden 

ze základních právních dokumentů pro identifikaci právně relevantních aspektů 

pro naši případovou studii.   

 

Směrnice EHS č. 86/653  

Jak uvádí preambule Směrnice, důvodem jejího vzniku byla především 

snaha o minimalizaci rozdílů vnitrostátních právních úprav v oblasti obchodního 

zastoupení a zajištění ochrany obchodních zástupců uvnitř Evropského 

společenství27. Směrnice je rozdělena do pěti kapitol.  

 

                                                 
27  Pro účely Směrnice se obchodním zástupcem rozumí osoba, která je jako nezávislý 
zprostředkovatel trvale pověřena sjednávat prodej a nákup zboží pro jinou osobu (dále jen 
"zmocnitel") nebo sjednávat a uzavírat tyto obchody jménem a na účet zmocnitele.  
Směrnice dle čl. 1 odst. 2 se vztahuje na obchodní zástupce, pokud předmětem jejich obchodů je 
zboží zastoupeného.  Někdy je však rozlišení mezi zbožím a službami ne zcela zřetelné. Judikatura 
Velké Británie např. dospěla k závěru, že zbožím je i plyn (Spor Tamarind. Commercial Court 
[2000] EuLR 708) , v určitých případech i software (Spor St. Albans City, [1996] 4 All ER 481. 
Dle Consumer Protection Act 2007 se pak software považuje za zboží). 
Jak uvádí Směrnice čl.2, odst. 2, „…každý členský stát má právo stanovit, že se tato směrnice 
nevztahuje na osoby, které vykonávají činnosti obchodního zástupce považované podle práva 
tohoto členského státu za vedlejší“. Velká Británie toto ustanoví implementovala do svého 
národního právního řádu. Dle britské judikatury je možno vykládat za vedlejší činnost dle výše 
uvedeného, pokud obchodní zástupce vykonává činnosti, které nepřidávají žádnou přidanou 
hodnotu zastoupenému.  
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Tabulka č. 8: Obsah Směrnice. 
 
ČÍSLO KAPITOLY  NÁZEV KAPITOLY  VÝZNAMNÉ ČLÁNKY  
KAPITOLA I OBLAST PŮSOBNOSTI A 

DEFINICE OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE PRO ÚČELY 

SMĚRNICE 

 

KAPITOLA II PRÁVA A POVINNOSTI 

SMLUVNÍCH STRAN 
 

ČL. 7-  ODMĚNA PŘI VÝHRADNÍM 

ZASTOUPENÍ 
ČL. 10 – SPLATNOST PROVIZE, NELZE SE 

ODCHÝLIT V NEPROSPĚCH OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE 
ČL. 11 – ZÁNIK PROVIZE, NELZE SE 

ODCHÝLIT V NEPROSPĚCH OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE 

KAPITOLA III ODMĚNA OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE 

ČL. 12 – VÝKAZ O DLUŽNÉ PROVIZI, 
NELZE SE ODCHÝLIT V NEPROSPĚCH 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
ČL. 15 – STANOVENY VÝPOVĚDNÍ LHŮTY KAPITOLA IV    

 
UZAVŘENÍ A ZÁNIK SMLOUVY 

O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ ČL. 17, 18 -  ODŠKODNĚNÍ PŘI UKONČENÍ 

SMLOUVY, NELZE SE ODCHÝLIT 

V NEPROSPĚCH OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
KAPITOLA IV OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

USTANOVENÍ 
 

Zdroj: Autor. 

 

1.1.3. Normy vnitrostátního původu 

Členské státy byly povinny upravit národní právní předpisy tak, aby 

dosáhly souladu se Směrnicí nejpozději do 1. ledna 1990. Výsledkem 

implementace Směrnice je sjednocení principů ochraňujících obchodního 

zástupce v právních předpisech Evropských společenství, přesto však přístup 

k aplikaci těchto principů a úrovně ochrany se v jednotlivých členských státech 

liší. Směrnice však, jakožto součást práva Evropského společenství, má přednost 

před vnitrostátní úpravou. 

 

I přes implementaci Směrnice, která je dle Týče (2006) výjimkou v právní 

úpravě hmotně právní úpravy závazkových smluv v právu Evropské unie, se stále 

úpravy jednotlivých právních řádů členských zemí liší. Jako důvody uvádí Smits 

(2005): 
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� směrnice v oblasti závazkového práva dávají členským státům 

možnost přijmout přísnější úpravu, než požaduje směrnice, 

� směrnice často obsahují pojmy, jejichž výklad není dosud 

sjednocen, 

� komunitární právo je zlomkovité a neobsahuje komplexní 

úpravu. 

 

Při stanovení cílů bylo určeno, že podnikatelský subjekt požaduje 

zastupitelský vztah založit na českém právu. Proto se u norem vnitrostátního 

původu práce dále blíže zaměřuje zejména na relevantní právní aspekty dle české 

právní úpravy. 

 

Česká právní úprava- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

Česká republika implementovala principy Směrnice zákonem č. 370/2000 

Sb. do zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v textu dále jako „obchodní 

zákoník“) v § 652-672a28 s účinností k 1. lednu 200129.  

 

                                                 
28 Dle § 652 obchodního zákoníku je obchodní zástupce nezávislý podnikatel, který se zavazuje 
dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo 
sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.  
29 Právní předpisy v některých dalších členských státech, ve kterých byly implementovány 
principy Směrnice:  
Německo: německý obchodní zákoník, čl. 84 a násl.; Francie: francouzský obchodní zákoník, čl. 
L.134-1 až L.134-17; Velká Británie: Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993. 
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Tabulka č. 9: Ustanovení obchodního zákoníku upravující obchodní 
zastoupení. 
 
 OBLAST ÚPRAVY  NÁVAZNOST NA 

SMĚRNICI  
KOGENTNÍ USTANOVENÍ  

§652-655 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ , 
PRINCIPY A DEFINICE 

KAP. I § 655 

§655A-658, 
§663 

PRÁVA A POVINNOSTI 

SMLUVNÍCH STRAN 
KAP. II § 655A, 658,  

§659-662A ODMĚNA KAP. III § 659A, 659B,  
659C, 
660 ODST. 4 A 5,  
662 ODST. 2 A 3,  
662A ODST. 3 

§664-666 VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ 

ZASTOUPENÍ 
---  

§667-672A ZÁNIK SMLOUVY O 

OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ, 
ODŠKODNĚNÍ 

KAP. IV § 668 ODST. 2, 3, 4 A 6,  
669 ODST. 6, 
669A ODST. 2, 
672A. 

Zdroj: Autor. 

 

Výčet kogentních ustanovení je následující: §655, 655a, 658, 659a, 659b, 

659c, §660 odst. 4 a 5, § 662 odst. 2 a 3, § 662a odst. 3, § 668 odst. 2, 3, 4 a 6, 

§669 odst. 6, § 669a odst. 2, § 672a. 

 

Česká právní úprava řeší kolizní problematiku v zákoně č. 97/1963 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů 

(v textu dále ZMPS). 

 

1.2.  Veřejnoprávní předpisy (členěné dle oblasti zájmu) 

Na transakce mezi mezinárodními obchodníky dále dopadají normy práva 

veřejného. Oblasti obchodního zastoupení na území Evropské unie se dotýkají 

zejména tyto právní disciplíny: soutěžní právo, pracovní právo a daňové právo. 
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1.2.1. Soutěžní právo 

Na dohody mezi podniky na různých úrovních trhu, tj. například dohody 

mezi výrobcem zboží a jeho distributory, neboli na tzv. vertikální dohody30, 

mohou dopadat omezení soutěžního práva. Vertikální dohody se tak podrobují 

dohledu, zda nenarušují hospodářskou soutěž. Taktéž smlouvy o obchodním 

zastoupení, jakožto smlouvy patřící do kategorie vertikálních dohod, by mohly při 

splnění určitých kritérií hospodářskou soutěž narušit31. 

Jak uvádí Fiala (2005), v rámci smlouvy o obchodním zastoupení se 

předpokládá těsná spolupráce mezi zastoupeným a obchodním zástupcem, 

obvyklá je rovněž teritoriální výlučnost, často se může objevovat závazek 

zástupce odebírat zboží či služby pouze od určitého dodavatele. Rovněž se 

můžeme v těchto smlouvách setkat s případy určování cen výrobku či služeb 

poskytovaných obchodním zástupcem. Tyto všechny aspekty omezují nezávislé 

vystupování smluvních stran na trhu a musí být zváženy v kontextu soutěžního 

práva. 

Na soutěžní jednání s tzv. komunitárním prvkem je aplikováno přímo 

soutěžní právo komunitární a právo členského státu jej doplňuje pouze úpravou 

otázek procesních a kompetenčních. Vymezení, zda se jedná o tzv. jednání 

s komunitárním prvkem, je tedy základní otázkou, která ovlivní, jaké právo bude 

aplikováno. Jednání s komunitárním prvkem je obecně vymezováno jako jednání, 

které by mohlo zřetelně ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie a 

které by mohlo mít na takové jednání znatelné dopady.  

 

                                                 
30 Přístup rozlišující mezi tím, zda posuzovaná dohoda je horizontálního, vertikálního či jiného 
charakteru byl do komunitárního soutěžního práva zaveden např. rozsudkem ESD ve věci 56-
58/64 Consten vs. Grundig (SbSD 1966, 429): „ zákaz článku 81/1 SES se vztahuje na ujednání 
distribučních smluv, jejichž cílem je rozdrobit jednotný trh“. 
31 Pokyny definují obchodní zastoupení následovně: Obchodním zástupcem se rozumí právnická či 
fyzická osoba, jíž je uděleno právo jednat a/nebo uzavírat smlouvy ve prospěch jiné osoby 
(zmocnitele), ať už vlastním jménem či jménem zmocnitele, v souvislosti s nákupem zboží či 
služeb zmocnitelem, nebo s prodejem zboží či služeb zmocnitelem. 
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Základní právní předpisy soutěžního komunitárního práva 

� Smlouva o fungování Evropské unie (čl. 101- 106 upravující 

pravidla hospodářské soutěže, resp. bývalé čl. 81-86 Smlouvy o 

ES), 

� Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění 

pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 

Smlouvy , 

� Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití 

čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (v textu dále jako 

„Nařízení“)32, 

� Sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01) 

shodě (v textu dále jako „Pokyny“). 

 

Nařízení upravuje tzv. černé a šedé klauzule. Obsah těchto klauzulí shrnuje 

Tabulka č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Zakázaná ujednání Nařízení 
 
ZAKÁZÁNA UJEDNÁNÍ  
DLE NAŘÍZENÍ  
 

OBSAH ZÁKAZU  

STANOVENÍ CEN PRO DALŠÍ PRODEJ. 
TERITORIÁLNÍ OMEZENÍ A OMEZENÍ KLIENTELY. 
UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SELEKTIVNÍ DISTRIBUCE. 

ČL. 4 (TZV. TVRDÁ OMEZENÍ, 
TAKTÉŽ ČERNÉ KLAUZULE) 

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ. 
ČL. 5 (TZV.  VYLOUČENÁ OMEZENÍ, 
ŠEDÉ KLAUZULE) 

JAKÝKOLI PŘÍMÝ NEBO NEPŘÍMÝ ZÁKAZ SOUTĚŽIT 

Zdroj: Autor. 

 

                                                 
32 Nahrazuje Nařízení Komise č. 2790/1999 o některých kategoriích vertikálních dohod platné do 
31. května 2010. 
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Jestliže soutěžní vztahy nemají komunitární prvek, uplatní se výlučně 

příslušná vnitrostátní úprava hospodářské soutěže. V českém právu se jedná o 

pravidla obsažená v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 

Komunitární právo je však promítnuto i ve vnitrostátních úpravách, a to na 

základě čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1/2003, který upravuje zásadu přednostní aplikace 

komunitárního práva. Podle Fialy (2004) nesmějí být na základě národních 

právních předpisů zakázány dohody, které jsou přípustné podle čl. 81 Smlouvy. 

Národní soutěžní úřady (i národní soudy) tedy povinně aplikují celý systém 

evropských soutěžních pravidel, včetně případového práva evropského soudního 

dvora.  

 

1.2.2. Pracovní právo 

Vzhledem k charakteru úzkého vztahu zástupce a zastoupeného může být 

za určitých podmínek tento vztah podroben předpisům pracovního práva.  

Evropské pracovní právo se skrývá pod zcela obecným pojmem sociální 

politika. Vychází z Evropské sociální charty z r. 1961 a z Charty základních 

sociálních práv Společenství z r. 1989. Za Evropské pracovní právo lze považovat 

zcela nesourodý souhrn předpisů primárního a sekundárního práva 

(zejména směrnic), upravující čtyři hlavní oblasti: 

� zákaz diskriminace podle pohlaví v pracovněprávních vztazích, 

� minimální standard sociální ochrany zaměstnanců, 

� minimální standard pracovních podmínek, 

� tzv. kolektivní pracovní právo. 

 

Ve všech uvedených oblastech existuje řada směrnic, jimiž je 

harmonizováno pracovní právo členských států. Zcela zvlášť je upravena 

oblast sociálního zabezpečení, a to pro migrující osoby, tedy ty, které využily 

svobody volného pohybu osob. Metodou úpravy jsou zde nařízení, neboť 

smyslem této úpravy je poskytnout jednotnou úpravu tohoto komunitárního 
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problému na komunitární úrovni, nikoli sbližovat právní předpisy členských 

států33. 

Základním právním předpisem v českém právním řádu je zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce34. 

 

2. Judikatura 

Z dostupné judikatury v dané oblasti je možno identifikovat ta ustanovení, 

které způsobila v praxi výkladové nejasnosti a můžou být tak zdrojem právních 

rizik. Judikatura dále naplňuje konkrétním významem některá ustanovení, která 

zákonodárce ponechal bez bližšího výkladu.  

 

2.1.  Judikatura Evropského soudního dvoru35 

Některé významné rozsudky Evropského soudního dvoru (ESD) k výkladu 

Směrnice shrnuje Příloha č. 1. 

 

2.2.  Judikatura členských států  

Významným zdrojem pro identifikaci právních rizik jsou dále rozsudky 

příslušných členských států. 

� Judikatura soudů ČR , 

� Judikatura příslušných národních států, např. Velké Británie36, 

Německa37. 

                                                 
33 Sagit. PRACOVNÍ PRÁVO ES [online]. Nakladatelství Sagit, a.s. [cit. 5. května 2009]. 
Dostupné na World Wide Web:   
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=EU_201.HTM. 
34 Vzhledem k rozsahu práce nejsou analyzovány další možné zdroje, např. daňové předpisy.  
35 Dostupná judikatura od 17/6/1997, databáze Curia [online], dostupná na World Wide Web: 
http://curia.europa.eu/, starší rozsudky- databáze EUR-LEX [online], dostupná na World Wide 
Web: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm. 
36 Databáze Case summaries [online]. [cit. 5. listopadu 2009].  The Fox Williams’ agentlaw team. 
Dostupné na World Wide Web: http://agentlaw.co.uk/news/index.asp?ntype=3. 
37 Databáze Centre for German Legal Information [online]. The Centre for German Legal 
Information (CGerLI) [cit. 5. listopadu 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.cgerli.org/index.php?id=32. 
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3. Zkušenosti z praxe 

3.1.  ICC Agent Contract 

Mezinárodní obchodní komora vytvořila Vzorovou smlouvu 

Mezinárodní obchodní komory o obchodním zastoupení (ICC Commercial 

Agency Contract), jakožto reakci na absenci mezinárodní úpravy. Vzorová 

smlouva tak vychází z převládající praxe v mezinárodním obchodě a z principů 

obecně uznávaných ve vnitrostátních zákonech o zastoupení38. Ujednání vzorové 

smlouvy shrnuje Tabulka č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Ujednání vzorové smlouvy ICC o obchodním zastoupení 
 
OBLAST ÚPRAVY  NÁZEV USTANOVENÍ VE VZOROVÉ SMLOUV Ě 

SMLUVNÍ VYMEZENÍ STRAN 

A OBLASTI PŮSOBNOSTI 
STRANY SMLOUVY – SUBJEKTY, SMLUVNÍ ÚZEMÍ A VÝROBKY  

PRÁVA A POVINNOSTI 

STRAN 
 DOBRÁ VÍRA A POCTIVÉ JEDNÁNÍ, ROZUMNÉ POKYNY A PÉČE 

ŘÁDNÉHO OBCHODNÍKA, ZÁKAZ UZAVÍRÁNÍM SMLUV ZÁSTUPCEM  

ZAVAZOVAT ZASTOUPENÉHO, INFORMAČNÍ POVINNOST ZÁSTUPCE O 

PODMÍNKÁCH KUPNÍ SMLOUVY VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI , PŘÍJEM 

PLATEB PRO PRINCIPÁLA AGENTEM, POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK  

PRINCIPÁLEM, PRODEJNÍ CÍLE – ZARUČENÝ MINIMÁLNÍ OBRAT , 
ORGANIZACE PRODEJE, REKLAMA A VELETRHY , PODÁVÁNÍ 

INFORMACÍ ZASTOUPENÉMU, PODÁVÁNÍ INFORMACÍ ZÁSTUPCI,  
FINANČNÍ ODPOVĚDNOST (ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU , RUČENÍ), STÍŽNOSTI 

ZÁKAZNÍK Ů, SUBZÁSTUPCI  
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ, 
ZÁKAZ KONKURENCE 

VÝHRADNOST (EXKLUZIVITA ), ZÁKAZ USILOVAT O OBJEDNÁVKY 

MIMO SMLUVENOU OBLAST, ZÁVAZEK AGENTA ZDRŽET SE 

KONKURENČNÍ ČINNOSTI  
OCHRANA NEHMOTNÝCH 

STATKŮ 
OCHRANNÉ ZNÁMKY A SYMBOLY ZASTOUPENÉHO  

PROVIZNÍ UJEDNÁNÍ  PROVIZNÍ ODMĚNA ZÁSTUPCI, ZPŮSOB VÝPOČTU PROVIZE A JEJÍ 

PLACENÍ, NEUZAVŘENÉ OBCHODY  
UKONČENÍ SMLOUVY  DOBA PLATNOSTI SMLOUVY (DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKU ), PŘEDČASNÁ 

VÝPOVĚĎ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ), ODŠKODNĚNÍ 

V PŘÍPADĚ VYPOVĚZENÍ SMLOUVY, VRÁCENÍ DOKUMENTŮ A 

VZORKŮ , NEDOKONČENÉ OBCHODY 
OSTATNÍ SMLUVNÍ 

UJEDNÁNÍ 
 ROZHODČÍ ŘÍZENÍ – PŘÍSLUŠNOST PRÁVA (PRÁVO ROZHODNÉ), 
AUTOMATICKÁ PLATNOST VZORU,  PŘEDCHOZÍ DOHODY – ÚPRAVY 

– NULITA ,  ZÁKAZ POSTOUPENÍ SMLOUVY,  AUTENTICKÝ TEXT  
Zdroj: Česká obchodní a průmyslová komora  (1992). 

                                                 
38 Obchodní zastoupení v mezinárodním obchodě: Vzor smlouvy o zastoupení v mezinárodním 
obchodě: Smlouva o výhradním prodeji v mezinárodním obchodě. Praha: Československá 
obchodní komora, 1992. 
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3.2.  Checklisty 

Dále byly použity zkušenosti praxe seskupené do tzv. checklistů, ať už 

prezentovány exportními poradními organizacemi či hospodářskými komorami. 

Cílem těchto checklistů je uvést seznam doporučených ustanovení, která v praxi 

přinášejí problémy. 

Jako příklad je možno uvést vzor checklistu  připraveného londýnskou 

komorou obchodu a průmyslu, doporučená ustanovení shrnuje Tabulka č. 12 .  

 

Tabulka č. 12:  Seznam doporučených ustanovení pro smlouvu o obchodním 
zastoupení dle londýnské komory obchodu a průmyslu.  
 
 

SEZNAM DOPORUČENÝCH USTANOVENÍ PRO  
SMLOUVU O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ (CHECKLIST ) 

1. IDENTIFIKACE STRAN 
2. IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ÚZEMÍ NEBO SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ A EXKLUZIVITY  
3. DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY , VČETNĚ URČENÍ, ZDA SE JEDNÁ O SMLOUVU NA DOBU URČITOU, 

ČI NEURČITOU, VÝPOVĚDNÍ DOBA A PRÁVO NA AUTOMATICKÉ OBNOVOVÁNÍ SMLOUVY 
4. POVINNÉ POŽADAVKY (NĚKTERÉ ZEMĚ VYŽADUJÍ REGISTRACI OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ) 
5. POVINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  

(NAPŘ. ZDA MŮŽE OBCHODNÍ ZÁSTUPCE UZAVÍRAT SMLOUVY S TŘETÍMI OSOBAMI 

V ZASTOUPENÍ ZÁSTUPCE NEBO ZDA MAJÍ BÝT OBJEDNÁVKY POUZE PŘEDÁNY 

ZASTOUPENÉMU; POŽADAVEK NA ZACHOVÁNÍ  DŮVĚRNOSTI PŘEDANÝCH INFORMACÍ; 
POVINNÉ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O SITUACI NA TRHU, O ZÁKAZNÍCÍCH; POVINNOST 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE CO NEJLÉPE PROPAGOVAT PRODUKCI ZASTOUPENÉHO NA 

VYMEZENÉM TRHU, PRO VYMEZENÉ ZÁKAZNÍKY ). 
6. POVINNOSTI ZASTOUPENÉHO 

(NAPŘ. DODACÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE A ZÁKAZNÍKY; SPECIFIKACE 

DODACÍCH PODMÍNEK; PODMÍNKY PRODEJE A HODNOCENÍ SOLVENTNOSTI ZÁKAZNÍKŮ) 
7. OCHRANA PRÁV NEHMOTNÝCH STATKŮ (PATENTY, OCHRANNÉ ZNÁMKY) 
8. PLATBA PROVIZÍ 
9. ODŠKODNĚNÍ/ NÁHRADA ŠKODY 
10. ÚPRAVA KONKURENČNÍ DOLOŽKY (JE-LI VYŽADOVÁNO ) 
11. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE 
12. REŽIM ZMĚN SMLOUVY 
Zdroj: London Chamber of Commerce and Industry (2004). 
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4. Právní literatura 

V neposlední řadě významným zdrojem, který může pomoci určit oblasti, 

jež jsou potenciálním zdrojem rizik, je literatura zabývající se problematikou 

obchodního zastoupení a její právní úpravy. Za jednu z nejkomplexnějších 

publikací v tomto ohledu je možno považovat několika svazkovou publikaci 

kolektivu autorů pod vedením E.D. Campbella, zabývající se právní úpravou 

smluv o obchodním zastoupení ve většině států světa. Pro většinu světových 

oblastí je tak možno získat komplexní informace, které sumarizuje Tabulka č. 13. 

 
Tabulka č. 13: Seznam vybraných právních oblastí problematiky obchodního 
zastoupení ve vybrané literatuře 

 
1. VŠEOBECNÉ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ  
2. PRÁVA POVINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  
3. VZNIK OBCHODNÍHO ZASTOUPENÍ  
4. ASPEKTY SAMOTNÉ SPOLUPRÁCE  
5. UKONČENÍ SMLOUVY  
6. OCHRANA NEHMOTNÝCH STATKŮ  
7. ÚPRAVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVA  
8. DAŇOVÁ PROBLEMATIKA  
9. PROBLEMATIKA SOUDNÍCH SPORŮ  
10. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK 
Zdroj: E.D. Campbell (2008). 

 

Z české právní literatury se problematice obchodního zastoupení věnují 

zejména Rozehnalová (2006), Marek (2003), Bělohlávek, Halfar (2002), 

Bělohlávek (1994). 
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3. Krok: Identifikace rizikových oblastí 

 

Z uvedených zdrojů byly identifikovány relevantní oblasti, jež splňovaly 

výchozí parametry pro identifikaci rizik, a mohou tak být potenciálním zdrojem 

hledaných rizik. Identifikované relevantní oblasti pro další analýzu shrnuje 

Tabulka č. 14. 

 

Tabulka č. 14: Identifikované relevantní oblasti, které jsou potencionálním 
zdrojem rizik 
 

PRÁVNĚ RIZIKOVÉ 
OBLASTI  

TYP USTANOVENÍ DLE 
VÝCHOZÍCH PARAMETR Ů 

ZDROJ IDENTIFIKACE  

ODMĚNA  OMEZUJÍCÍ,  
DODATEČNÉ NÁKLADY  

SMĚRNICE,  
VNITROSTÁTNÍ PŘEDPIS 
ZKUŠENOSTI PRAXE 

SJEDNÁNÍ VÝHRADNÍHO 
ZASTOUPENÍ  

OMEZUJÍCÍ SMĚRNICE,  
VNITROSTÁTNÍ PŘEDPIS,  
SOUTĚŽNÍ PRÁVO, 
ZKUŠENOSTI PRAXE, 
PRÁVNÍ LITERATURA 

OMEZENÍ ZÁSTUPCE 
V PŮSOBENÍ PRO 
KONKURENCI  

OMEZUJÍCÍ, 
DODATEČNÉ NÁKLADY  

SMĚRNICE,  
VNITROSTÁTNÍ PŘEDPIS,  
SOUTĚŽNÍ PRÁVO 

UKONČENÍ SMLOUVY A 
ODŠKODNĚNÍ  

OMEZUJÍCÍ, 
DODATEČNÉ NÁKLADY  
NEJASNÉ 

SMĚRNICE,  
VNITROSTÁTNÍ PŘEDPIS, 
ZKUŠENOSTI PRAXE 

PRACOVNĚPRÁVNÍ 
ASPEKTY  

OMEZUJÍCÍ, 
DODATEČNÉ NÁKLADY  

PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY 
ZKUŠENOSTI PRAXE, 
PRÁVNÍ LITERATURA 

VOLBA PRÁVA  OMEZUJÍCÍ EVROPSKÝ PŘEDPIS 
VNITROSTÁTNÍ PŘEDPIS,  
ROZSUDKY ESD 
ZKUŠENOSTI PRAXE, PRÁVNÍ 

LITERATURA 
Zdroj: Autor.
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4. Krok: Analýza rizikových oblastí 

 
Identifikované relevantní oblasti, jež mohou být potenciálním zdrojem 

hledaných rizik jsou v tomto kroku podrobeny detailnější analýze. 
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Odměna a nastavení provizí pro obchodního zástupce 
 

Analýza 

 

Klíčovým prvkem především pro stanovení cenové kalkulace celé 

transakce a motivace obchodního zástupce je stanovení jeho odměny.   

 

Nastavení odměny je zejména vhodným nástrojem motivace zástupce. 

Obvykle bývá odměna stanovena formou provizí, tedy jako procento z ceny, za 

kterou zástupce prodal zboží zastoupeného. V praxi jsou možné i různé 

kombinace, např. zafixována dolní hranice a následně vymezení pásem, 

procentuálně odlišena, dle kterých se bude provize vypočítávat. Struktuře 

provizního ujednání se blíže věnuje např. Šilhán (2006).  

 

1. Směrnice 

Směrnice upravuje výši odměny, resp. provize, vznik nároku na provizi, 

splatnost provize, zánik provize, nárok obchodního zástupce na předložení 

pravidelného výkazu o dlužné provizi.  

 

Výše a koncepce odměny 

O výši odměny se zmiňuje Směrnice v čl. 6, podle níž si mohou strany 

výši odměny dohodnout. Pokud tak neučiní, aniž je dotčeno použití kogentních 

ustanovení  členských států, má dle Směrnice obchodní zástupce nárok na odměnu 

odpovídající zvyklostem platným tam, kde vykonává svou činnost, stanovenou 

pro zboží tvořící předmět smlouvy o obchodním zastoupení. Neexistují-li takové 

zvyklosti, má obchodní zástupce nárok na přiměřenou odměnu, která bere v úvahu 

všechna hlediska týkající se obchodu.  
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Odměna obchodního zástupce se může skládat z fixní nebo proměnlivé 

částky – provizí, popř. z obou kombinací. Směrnice považuje za provizi 

jakoukoliv část odměny, která se mění podle počtu nebo hodnoty obchodů. 

Provize je tedy podřazený pojem pojmu odměny. 

 

Schéma č. 4: Pojmosloví odměňování obchodního zástupce 
 
 

 

Zdroj: Autor. 

 

Dle čl. 6 odst. 3 Směrnice se ustanovení upravující výlučně provizi (čl. 7 

až 12 Směrnice) nepoužijí, pokud obchodní zástupce není částečně nebo zcela 

odměňován formou provize.  

 

Směrnice reguluje nastavení provizního systému v čl. 7 až 12, které 

upravují okamžik vzniku, zániku nároku na provizi a splatnost provize. Zde však 

opět s výhradou, že tato ustanovení se nepoužijí, pokud je obchodní zástupce 

odměňován pouze fixní částkou.  

 

Vznik práva na provizi  

Dle čl. 10 Směrnice vzniká právo obchodnímu zástupci na provizi, jakmile 

nastane některá z těchto okolností: 

a) zastoupený splní obchod, 

Odměna obchodního 
zástupce 

 
Fixní částka 

 
Provize 
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b) zastoupený měl splnit obchod na základě dohody uzavřené s třetí 

osobou, 

c) třetí osoba splní obchod39. 

 

Nejpozději vzniká právo na provizi dle českého oficiálního překladu 

Směrnice, jakmile třetí osoba splní svou část obchodu nebo by ji splnila, pokud by 

zastoupený splnil svou část40. 

 

Právo na provizi po dobu zastoupení 

Směrnice dále upravuje situace, kdy má obchodní zástupce nárok na 

provizi z obchodů uzavřených během trvání smlouvy o obchodním zastoupení, a 

to v čl. 7. Jedná se o následující okolnosti: 

a) jestliže byl obchod uzavřen v důsledku činnosti obchodního zástupce 

nebo 

b) jestliže byl obchod uzavřen s třetí osobou, kterou obchodní zástupce 

dříve získal jako zákazníka pro obchody stejného druhu. 

 

Splatnost provize 

Provize je splatná41 nejpozději poslední den měsíce následujícího po 

čtvrtletí, ve kterém na ni vznikne nárok (český překlad Směrnice nesprávně hovoří 

o čtvrtletí, ve které se stala splatná, viz rozbor dále v textu) dle čl. 10 odst. 3 

Směrnice. Od výše uvedeného se nelze dohodou odchýlit v neprospěch 

obchodního zástupce. 

 

                                                 
39 Dle § 660 odst. 1 a): zastoupený splnil závazek ze smlouvy; b) zastoupený byl povinen splnit 
závazek na základě smlouvy uzavřené s třetí osobou, c) třetí osoba splnila závazek ze smlouvy. 
40 Oproti tomu obchodní zákoník hovoří o nejpozdějším okamžiku vzniku práva na provizi, pokud 
třetí osoba splnila nebo byla povinna ji splnit, splnil-li zastoupený svoji část § 660 odst. 2. 
41 V českém překladu Směrnice: „…provize je zaplacena…“. 



 

 83 

Zánik práva na provizi 

Dle čl. 11 Směrnice nárok na provizi může zaniknout, pouze pokud je 

zjištěno, že smlouva mezi třetí osobou a zmocnitelem (zástupcem) nebude splněna 

a ke splnění nedošlo z důvodů na straně zmocnitele (zástupce). Provize, kterou 

obchodní zástupce již získal, bude vrácena, pokud odpovídající nárok zanikl. 

Jedná se o kogentní ustanovení, od kterého se nelze dohodou odchýlit v 

neprospěch obchodního zástupce. 

 

Přehled o dlužné provizi 

 Dle požadavku Směrnice je zastoupený povinen vykazovat obchodnímu 

zástupci přehled o dlužné provizi. Záměr tohoto ustanovení je dát obchodnímu 

zástupci souhrn o stavu obchodního případu, který zprostředkoval, a většinou už 

nemůže dále kontrolovat výsledek jeho splnění. Na výsledku splnění 

zprostředkování smlouvy je však závislá jeho odměna, proto má obchodní 

zástupce oprávnění požadovat, aby mu byly poskytnuty veškeré údaje např. 

z účetních knih zastoupeného k ověření provizí, které mu náleží. 

Dle čl. 12 Směrnice předá zastoupený obchodnímu zástupci výkaz o 

dlužné provizi nejpozději poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve 

kterém na ni vzniklo právo42. 

                                                 
42 Oficiální překlad Směrnice do českého jazyka je však odlišný: „Zastoupený předá obchodnímu 
zástupci výkaz o dlužné provizi nejpozději poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve 
kterém se stala splatnou“. Domnívám se, že při překladu Směrnice do českého jazyka došlo 
k nepřesnému překladu ustanovení o výkazu dlužné provize a tento nekorektní překlad byl 
následně implementován do českého obchodního zákoníku v § 662a.  
S ohledem však na § 660, upravující vznik práva na provizi, a konkrétně odstavce 3, který 
upravuje, kdy je provize nejpozději splatná: „…provize je splatná nejpozději v poslední den 
měsíce, který následuje po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo“, usuzuji, že textace  § 
662a neodpovídá požadovanému záměru. 
Původní anglická verze Směrnice používá pojmy „commission to be due“ např. v čl. 10, kterou 
český oficiální překlad Směrnice interpretoval jako „splatnost provize“, což není správný 
teleologický překlad. Implementace čl. 10 Směrnice do obchodního zákoníku však byla se 
správným teleologickým výkladem, jimž je „vznik práva na provizi“, tak jak je uveden v § 660.  
Pro pojem „splatnost provize“ používá původní anglický text Směrnice „commission shall be 
paid“, tak jak je uvedeno v čl. 10 Směrnice, odst. 3. Do českého obchodního zákoníku pak správně 
implementováno v § 660 odst. 3.  Teleologická dichotomie mezi anglickým zněním Směrnice a 
jeho český překladem je ale zřetelná v § 662a, který namísto anglického „commission due to“ 
neboli „vzniku práva na provizi“ hovoří o „splatnosti provize“. 
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2. Česká právní úprava 

Obchodní zákoník upravuje odměňování obchodního zástupce v § 659-

662a. 

 

Výše odměny a koncepce odměny 

Výše odměny a její koncepce je shodná s úpravou Směrnice, s drobnou 

nuancí, kdy § 659 odst. 1 obchodního zákoníku hovoří o provizi odpovídající 

zvyklostem43. 

Stejně se Směrnicí obchodní zákoník v § 659 odst. 1 rozlišuje pojem 

odměna zástupce a provize. S odkazem na výše uvedenou úpravu ve Směrnici je 

tak možno dovodit, že stejně tak ustanovení, která v obchodním zákoníku hovoří o 

provizi  (ustanovení §659-669), se nebudou aplikovat v případě odměňování 

obchodního zástupce pouze fixní částkou.  

 

Vznik práva na provizi  

Vznik práva na provizi a její nejpozdější splatnost upravuje obchodní 

zákoník v § 660, který kopíruje požadavky Směrnice44. Pokud je předmětem 

závazku obchodního zástupce pouze obstarání příležitosti, vzniká dle § 661 nárok 

na provizi již obstaráním příležitosti.   

Příloha č. 2 shrnuje časové rozlišení vzniku práva na provizi a její 

nejpozdější splatnosti obchodnímu zástupci dle obchodního zákoníku. 

                                                                                                                                      
Stejně koncipována je např. německá právní úprava obchodního zastoupení, kdy § 87c německého 
obchodního zákoníku (Handelgsetzbuch) rovněž hovoří o vykázání dlužných provizí, na které má 
obchodní zástupce právo (Anspruch)�. Stejně tak jako § 660 obchodního zákoníku, upravuje vznik 
práva na provizi německý zákoník v § 87 a násl., kde zároveň upravuje, kdy je provize splatná 
(fällig).  
Španělská právní úprava (Ley sobre Contrato de Agencia) v čl. 15, zabývající se přehledem o 
provizích, rovněž hovoří o provizích, na které vzniklo právo. 
43 Obchodní zástupce má nárok na provizi sjednanou, jinak odpovídající zvyklostem podle místa 
jeho činnosti a s ohledem na druh zboží, jehož se týká smlouva o obchodním zastoupení. Nejsou-li 
takové zvyklosti, má obchodní zástupce právo na rozumnou odměnu, která přihlíží ke všem 
okolnostem uskutečněného úkonu. 
44 Ve Velké Británii je dle Směrnice implementováno stejnou dikcí ustanovení o nejpozdější 
splatnosti provize, čtvrtletí se však nepočítá dle kalendáře, ale dle „běhu“ smlouvy, první čtvrtletí 
tak začíná ode dne účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak (The Commercial Agents 
(Council Directive) Regulations 1993, čl. 10.) 
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Právo na provizi po dobu zastoupení 

Právo na provizi po dobu zastoupení upravuje shodně se Směrnicí § 659a 

obchodního zákoníku. Oproti Směrnici vymezuje přesněji situaci, kdy byl obchod 

uzavřen s třetí osobou již dříve, a to zpřesněním tohoto časového údaje 

okamžikem před účinností smlouvy o obchodním zastoupení. 

 

Zánik práva na provizi 

 Stejně jako dle Směrnice, dle § 662 obchodní zákoníku právo na provizi 

zanikne, je-li zřejmé, že smlouva mezi zastoupeným a třetí osobou nebude 

splněna a jestliže nesplnění není důsledkem okolností přičitatelných 

zastoupenému.  

 

Provize při zakázce s delší splatností 

V případě, kdy má třetí osoba splnit svůj závazek až po uplynutí více než 

šesti měsíců po uzavření obchodu, vzniká obchodnímu zástupci nárok na provizi 

ihned po uzavření obchodu, jak uvádí § 660 odst. 2 věta druhá obchodního 

zákoníku. 

 

Přehled o dlužné provizi 

 Právo obchodního zástupce na pravidelný přehled o stavu svých dlužných 

provizí upravuje obchodní zákoník v § 662a. Jak je již uvedeno výše, znění tohoto 

ustanovení v obchodním zákoníku by mělo být shodné s anglickým originálem, 

tzn. zastoupený předá obchodnímu zástupci výkaz o dlužné provizi nejpozději 

poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo“. 

Požadovaný záměr znění ustanovení § 662a zřejmě neměl být přehled o 

provizích obchodnímu zástupci, které se již staly splatnými, tedy těch, které již 

měl zastoupený obchodnímu zástupci vyplatit a dluží je, nýbrž přehled provizí na 

kterou obchodnímu zástupci vzniklo právo, ale nestala se ještě splatnou. Jak 
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vyplývá i z předloženého schématu v Příloha č. 2, mezi vznikem práva na provizi 

a jeho splatností může vzniknout časová prodleva až čtyř měsíců. 

Pokud by měl zastoupený dávat obchodnímu zástupci přehled o provizi, 

která se stala splatnou v předcházejícím čtvrtletí, pak by časová prodleva mezi 

vznikem provize a předáním výkazu mohla být až téměř sedm měsíců. Přehled 

s takovým zpožděním pak zřejmě již nebude zcela sloužit svému účelu. Současné 

znění § 662a a navrhované znění § 662a pak představuje Příloha č. 3 a 4. 

 
Složky odměny zástupce  

Zástupci může být vyplacena kromě odměny také prémie za určité 

mimořádné úkony či motivační prémie, ale taktéž úhrada nákladů, které zástupce 

musel vynaložit. Vhodné je proto prověřit, jak příslušná právní úprava modifikuje 

jednotlivé složky odměny co do jejich obsahu, jelikož Směrnice se k uvedenému 

blíže nevyjadřuje45.  

Dle obchodního zákoníku pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, provize 

zahrnuje i úhradu nákladů zástupce4647. S odkazem na definici provize ve 

Směrnici a obchodním zákoníku, jak je rozebráno výše, je otázkou, jak bude 

řešena úhrada nákladů v případě odměňování zástupce pouze fixní odměnou. 

Je nezbytné rovněž analyzovat, jaké složky provize přiznává příslušná 

zahraniční právní úprava obchodnímu zástupci, pokud by se měla aplikovat. Např. 

v Německu zástupce s právem inkasa dostává inkasní provizi (Inkassoprovision); 

jestliže přijímá riziko z nezaplacení, dostává provizi delcredere (Delcredere 

Provision). Zástupci mají často u sebe pohotovostní sklad, za péči o sklad 

dostávají zvláštní odměnu (Lagervertgütung). 

                                                 
45 Je vhodné analyzovat, jaké složky provize přiznává příslušná zahraniční právní úprava 
obchodnímu zástupci, pokud by se měla aplikovat. Např. v Německu zástupce s právem inkasa 
dostává inkasní provizi (Inkassoprovision); jestliže přijímá riziko z nezaplacení, dostává provizi 
delcredere (Delcredere Provision). Zástupci mají často u sebe pohotovostní sklad, za péči o sklad 
dostávají zvláštní odměnu (Lagervertgütung). 
46 § 659, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. 
47 Německá právní úprava přiznává nárok na úhradu nákladů zástupci jen v případě, je-li 
v obchodě běžná. 
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3. Soutěžní právo  

Nastavení podílů obchodního zástupce na některých nákladech transakce 

je třeba analyzovat i v souvislosti s příslušnou úpravou ochrany hospodářské 

soutěže. Pokyny rozlišují, zda se pro účely použití čl. 101 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (bývalý článek 81 Smlouvy ES) bude dohoda považovat 

za dohodu o obchodním zastoupení, či nikoliv. Toto rozlišení je na základě 

kritéria, nakolik obchodní zástupce nese finanční a obchodní rizika transakce48.   

 

Rozlišení má  následně dopad na posuzování, zda se bude na příslušnou 

dohodu aplikovat článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 

81 Smlouvy ES). Pokud např. obchodní zástupce povede pro zastoupeného sklad 

a ponese náklady na jeho vedení, považuje se obchodní zástupce za nezávislého 

distributora. Bude-li vztah posuzován jako typ distributorské spolupráce, je nutno 

dále důkladně prověřit, které ujednání je v souladu s ochranou hospodářské 

soutěže49. V rámci této práce bude dále pro rozlišení, zda se jedná o „pravé“ 

obchodní zastoupení z pohledu soutěžního práva, využívaná terminologie pravé a 

nepravé obchodní zastoupení, která byla rovněž používaná v pokynech 

k vertikálních omezeních platných do 31. května 201050.  

 

K tomu je vhodné analyzovat např. rozhodnutí Komise z roku 2001 proti 

Daimler Chrysler51. Ač zástupci Mercedes-Benz měli uzavřenou smlouvu o 

obchodním zastoupení v souladu s německým obchodním zákoníkem, Komise 

dospěla k názoru, že zástupci v tomto případě vykonávají nezávislou obchodní 

                                                 
48 Rizika v daném oboru činnosti ve vztahu ke smlouvám uzavřeným nebo sjednaným jménem zastoupeného, 
ve vztahu k investicím do určitého trhu a ve vztahu k jiným činnostem, které má podle zastoupeného 
vykonávat na stejném trhu výrobku. 
49 Otázka rizika musí být hodnocena případ od případu, a měla by být zohledněna nikoli právní forma, nýbrž 
skutečná hospodářská situace. Z praktických důvodů lze zahájit analýzu rizik hodnocením rizik vyplývajících 
přímo ze smlouvy. Nese-li rizika vyplývající ze smlouvy obchodní zástupce, postačuje tato skutečnost k 
tomu, aby bylo možno dojít k závěru, že obchodní zástupce je nezávislým distributorem. Naopak, pokud 
obchodní zástupce rizika vyplývající ze smlouvy nenese, je nezbytné dále pokračovat v rozboru a vyhodnotit 
rizika spojená s investicemi do určitého trhu. Konečně, pokud obchodní zástupce nenese žádná rizika 
vyplývající ze smlouvy ani rizika spojená s investicemi do daného trhu, bude možná nutné vzít v úvahu rizika 
spojená s dalšími činnostmi na stejném trhu výrobku. 
50 Sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2000/C 291/01). 
51 Commission Press Release IP/01/1394 of 10.10.2001. 
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hospodářskou činnost, nesou  např. finanční rizika transakcí, dopravní náklady, ve 

značné míře se taktéž podíleli na nákladech souvisejících s propagací, a dopadá 

tak na ně zákaz dle čl. 81 (1) Smlouvy ES, jelikož dohody mezi stranami obsahují 

opatření zakazující prodávat mimo vymezené území a určují ceny pro další 

prodej.  

 

 Tabulka č. 15 uvádí demonstrativní výčet nákladů, které pokud nese 

obchodní zástupce, nelze jej považovat za „pravé“ obchodní zastoupení z pohledu 

soutěžního práva. 

 

Tabulka č. 15: Demonstrativní výčet nákladů, které pokud nese obchodní 
zástupce, nelze jej považovat za „pravé“ obchodní zastoupení z pohledu 
soutěžního práva 
 
 
OBLAST  TYP NÁKLAD Ů 
DODÁNÍ ZBOŽÍ  NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ , VČETNĚ NÁKLADŮ NA DOPRAVU 

ZBOŽÍ (OBCHODNÍ ZÁSTUPCE VŠAK MŮŽE ZAJIŠŤOVAT SLUŽBY V 

OBLASTI DOPRAVY, BUDE-LI NÁKLADY HRADIT ZASTOUPENÝ ) 
 

PODPORA PRODEJE NÁKLADY NA INVESTICE DO PODPORY PRODEJE 
 

SKLADOVÁNÍ  NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PÉČI O SKLADOVANÉ SMLUVNÍ ZBOŽÍ, 
NÁKLADY NA FINANCOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ A POŠKOZENÍ  

SKLADOVANÉHO ZBOŽÍ. ZÁSTUPCE JE OPRÁVNĚN NEPRODANÉ 

ZBOŽÍ VRÁTIT ZASTOUPENÉMU BEZ JAKÝCHKOLI POPLATKŮ 

VYJMA PŘÍPADŮ, KDY JE ZÁSTUPCE ODPOVĚDNÝ ZA VADU 

(NAPŘÍKLAD PŘI NEDODRŽENÍ PŘIMĚŘENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH 

OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ NA SKLADĚ) 
 

POSKYTOVÁNÍ A ZAJIŠ ŤOVÁNÍ 
SERVISU 

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVÁNÍM A ZAJIŠŤOVÁNÍM 

SERVISU PO PRODÁNÍ VÝROBKU (OPRAVY A ZÁRUČNÍ SERVIS 

JSOU TEDY PLNĚ HRAZENY ZASTOUPENÝM) 
 

Zdroj: Pokyny čl. 16, upraveno autorem. 
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Závěr analýzy 

 

Právní úprava může omezovat flexibilitu smluvních stran v nastavení 

systému odměňování.  

Na území Evropské unie Směrnice upravuje především vznik a zánik 

nároku na provizi, splatnost provize a nárok obchodního zástupce na pravidelný 

přehled o stavu dlužné provize s možností vyžádat si údaje z účetních knih 

zastoupeného. 

Právní předpisy v jednotlivých členských státech pak kromě požadavků 

Směrnice mohou ukládat další omezení (omezení maximální délky splatnosti, 

přiznání příslušných odměn zástupci při vykonávání různých činností apod.). 

Velmi významné je vymezení, které náklady a rizika ponese obchodní 

zástupce. Podílí-li se zástupce na některých nákladech zcela nebo částečně, či 

přebírá-li na sebe některá rizika, může být takovéto obchodní zastoupení 

kvalifikováno z hlediska hospodářské soutěže spíše jako vztah charakteru 

distributorského a podléhat tak přísnějšímu režimu posuzování dopadů na 

hospodářskou soutěž. 
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Úprava výhradního zastoupení 
 

Analýza 

 

Při volbě distribuční strategie rozlišujeme z marketingového hlediska tři 

základní strategie (Machková, 2009): 

� intenzivní distribuce, 

� výhradní (exkluzivní distribuce), 

� selektivní distribuce. 

 

Intenzivní distribuce představuje strategii prodeje prostřednictvím co 

největšího počtu vhodných prodejních míst v určité oblasti. 

Naopak při strategii výhradní distribuce je zboží prodáváno 

prostřednictvím velmi omezeného počtu prodejních míst, která získávají 

exkluzivitu obchodovat s výrobky ve vymezené oblasti. V souvislosti s touto 

teritoriální exkluzivitou pak výrobce může požadovat závazek distributora 

neprodávat výrobky konkurence, popř. zásobovat se výhradně u výrobce. Možné 

bývají, kromě ujednání o vymezení území, také dohody o výhradním přidělování 

zákazníků.  

Selektivní distribuce uskutečňuje prodej prostřednictvím omezeného počtu 

prodejních míst, kdy možnost prodávat výrobek nezískává každý prodejce, ale 

výrobce si vybírá ty, kteří splňují náročné požadavky. Tyto požadavky mohou být 

kvalitativní (kvalita poskytovaných služeb, image) nebo kvantitativní povahy 

(velikost, objem prodeje, prodejní obrat). Na rozdíl od výhradní distribuce se 

omezení počtu distributorů neřídí tedy počtem území, ale kritérii pro selekci. 

 

Podle zvolené strategie pak podnikatel přistupuje k výše uvedeným 

omezením, která jsou však často regulována právními předpisy a omezují tak 

podnikatele v jejich realizaci. Pro oblast obchodního zastoupení bývá často 
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v praxi využívána strategie výhradního zastoupení52. Oblasti právní úpravy, které 

by podnikatel měl prověřit před zvolením této strategie pro vstup na evropský trh 

a distribuci svých výrobků na tomto trhu, jsou následující: 

� úprava výhradního zastoupení ve Směrnici a vnitrostátních 

úpravách, 

� soulad příslušné úpravy výhradního zastoupení s omezeními 

soutěžního práva. 

 

1. Směrnice 

Směrnice se věnuje problematice vyplácení provize, pokud je svěřena 

obchodnímu zástupci určitá oblast, popř. přiznáno výhradní právo. Vnitrostátní 

předpisy členských států poté uvedená pravidla rozvádějí. 

 

Nárok na provizi v případě výhradního zastoupení, a to i bez aktivní 

účasti zástupce 

Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice má obchodní zástupce rovněž nárok na provizi z 

obchodů uzavřených během trvání smlouvy o obchodním zastoupení,  

(i) jestliže je mu svěřena územní oblast nebo skupina určitých zákazníků, 

nebo  

(ii) jestliže získal výhradní právo pro územní oblast nebo skupinu určitých 

zákazníků a obchod byl uzavřen se zákazníkem patřícím do této oblasti 

nebo skupiny. 

 

Směrnice tedy rozlišuje, je-li obchodnímu zástupci (i) svěřena oblast nebo 

zákazníci či (ii) je-li přiznáno výhradní právo pro určitou oblast nebo zákazníky. 

                                                 
52 V případě obchodního zastoupení je v mezinárodní praxi používaný pojem „sole“ a „exclusive“ 
agent. Při sjednání zastupování typu „sole agent“ se podnikatel jako zastoupený zavazuje 
nevyužívat na vymezeném území nebo pro vybranou klientelu jiného zástupce. Závazek 
charakteru „exclusive agent“ omezuje zastoupeného v podnikání na vymezeném území jinak než 
výhradně prostřednictvím obchodního zástupce. 
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Členské státy jsou povinny zahrnout do své právní úpravy jednu z obou 

uvedených možností53. 

Ať už zahrnou do své právní úpravy členské země jakoukoliv možnost, dle 

rozhodnutí Evropského soudní dvora ve věci Georgios Kontogeorgas 

v Kartonpak 54, obchodní zástupce pak musí být odměněn za všechny obchody 

uzavřené v rámci určité oblasti nebo určité skupiny osob, aniž by byla nutná 

„aktivní účast“ zástupce. 

Evropský Soudní dvůr se zabýval dále otázkou, zda v případě výhradního 

zastoupení má obchodní zástupce nárok na provizi i v případě, že obchod byl 

uzavřen na území vyhrazeném obchodnímu zástupci, a to nejen bez účasti 

zástupce, ale bez přímé nebo nepřímé účasti zastoupeného55. Konkrétně se jednalo 

o zastoupení společnosti Danone pro její dceřiné společnosti, kdy obchod byl 

uskutečněn na daném území, ale skrze nákupní centrálu, která byla mimo dosah 

kontroly společnosti a jejich dceřiných společností. Rozsudek soudní dvoru zněl, 

že pro nárok na provizi z obchodu uskutečněného na území výhradně vymezeném 

pro zástupce, je nutná účast zastoupeného ať už přímo, nebo nepřímo. Dle soudu 

vyplývá z čl. 10 Směrnice, že účast zastoupeného na obchodech, z nichž obchodní 

zástupce může uplatňovat nárok na provizi, je nezbytná. 

 

Možné sporné problémy při nepřesném vymezení výhradního práva 

Ke sporům může dojít za situace, pokud si strany ve smlouvě řádně 

nevymezí definici výhradního zastoupení, včetně vyplývajících práv a povinností. 

Tak tomu může být např. v případě, pokud zastoupený uzavře smlouvu se 

zákazníkem, který působí na více územích a mj. taktéž na území výhradně 

vymezeném pouze pro obchodního zástupce. Sporná situace může nastat rovněž 

v případě, kdy zastoupený má více zástupců, přičemž každému z nich je svěřena 

určitá oblast, ale jeden zákazník může působit na více územích. 

                                                 
53 První možnost implementovala např. řecká právní úprava, druhá možnost je např. 
implementována v české právní úpravě. 
54 Georgios Kontogeorgas v Kartonpak AE z 12. prosince 1996, C-104/95.  
55 Soudní dvůr ve věci C-19/07. 
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K možným problémům nejasného vymezení, kdy zákazník zástupce 

působí na více územích, se vyjádřil i Evropský soudní dvůr a to rovněž ve výše 

uvedeném rozsudku Georgios Kontogeorgas v Kartonpak.  

Soudní dvůr v rozsudku vyjádřil doporučení, kdy přesně by měly strany ve 

smlouvě na tuto možnou dichotomii pamatovat a řádně vymezit působnost 

každého zástupce se zřetelem na okolnost, že i zákazník může působit na více 

územích.  

Pokud toto určení není, Evropský soudní dvůr rozhodl, že ustanovení čl. 7 

odst. 2 Směrnice: „…a obchod byl uzavřen se zákazníkem patřícím do této 

oblasti…“ musí být vykládáno s odkazem na místo, kde zákazník skutečně 

vykonává svou obchodní činnost. Pokud zákazník vykonává svou obchodní 

činnost na různých místech (nebo obchodní zástupce pracuje v několika 

oblastech), je třeba při určování těžiště uskutečněné transakce vzít v potaz další 

faktory, zejména: 

(i) místo, kde k jednání zástupce došlo nebo by se (při normálním 

běhu událostí) uskutečnilo,  

(ii)  místo, kde bylo zboží dodáno a  

(iii)  místo, kde část podniku zákazníka, která konkrétní transakci 

objednávala, byla lokalizována. 

 

Směrnice56 tedy dává na výběr členským státům, zda budou 

implementovat do svých národních úprav ustanovení vztahující se k (i) 

výhradnímu právu definovanému pro určitou oblast nebo zákazníky mezi (ii) 

svěřené oblasti a zákazníky. Je tedy vždy nutné zkoumat, kterou z úprav členský 

stát aplikoval, jak následně upravuje formu výhradního zastoupení, popř. svěření 

určité oblasti.  

 

V návaznosti na uvedené je pak nutné ve smluvním ujednání se zástupcem 

přesně vymezit formu zastoupení. Je-li svěřené zastoupení výhradní, musí být 

                                                 
56 Směrnice čl. 7 (2). 
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vymezeny omezení, na které musí zastoupený, popř. zástupce, přistoupit. Můžeme 

vymezit obchodnímu zástupci území nebo okruh zákazníků i bez výhradního 

práva, tzn. že i jiní zástupci pro zastoupeného mohou na daném území/ pro dané 

zákazníky uzavírat obchody a i zástupce má volnost v působení pro jiné osoby. 

Zde je však potřeba přesně vymezit pravidla pro vyplácení provizí a zda se 

ujednání nepřekrývá s úpravou aplikovanou dle čl. 7 odst. 2 Směrnice v příslušné 

úpravě členského státu. 

 

2. Česká právní úprava 

Obchodní zákoník upravuje výhradní zastoupení v § 659a, § 665, §666 a 

§670. 

 

§ 659a, odst. 2 obchodního zákoníku implementoval do české právní 

úpravy na základě čl. 7 odst. 2 Směrnice druhou možnou variantu, tj. úprava 

přiznání provize obchodnímu zástupci, bylo-li sjednáno se zástupcem výhradní 

právo pro určitou oblast nebo zákazníky. 

Dle § 659a odst. 2, je-li sjednáno výhradní obchodní zastoupení pro určité 

území nebo okruh osob, má zástupce právo na provizi, jestliže obchod anebo 

činnost k němu směřující byl uskutečněn se zákazníkem příslušejícím k tomuto 

území nebo k této skupině osob. Od ustanovení § 659a obchodního zákoníku se 

nedá odchýlit. 

 

Definice výhradního zastoupení 

Směrnice blíže nespecifikuje obsah práva výhradního zastoupení. 

Vymezení tohoto práva pak může být upraveno v příslušné národní právní úpravě.  

Výhradní zastoupení vymezuje obchodní zákoník v § 665 jako situaci, kdy 

na stanovené územní oblasti a pro určený okruh obchodů je zastoupený povinen 

nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v 

tomto rozsahu vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat 
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obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby. Jedná se však o dispozitivní 

ustanovení, strany si tak mohou vymezit definici výhradní spolupráce odlišně57. 

§ 665 tedy definuje výhradní zastoupení jako exklusivní právo obchodního 

zástupce týkající se území a určených obchodů58. Přehledně § 665 představuje 

Tabulka č. 16. 

 

Tabulka č. 16: Výhradní zastoupení dle § 665 obchodního zákoníku 

VYMEZENÍ  STANOVENA ÚZEMNÍ OBLAST A URČENÝ OKRUH 

OBCHODŮ 

POVINNOSTI ZASTOUPENÉHO  NEPOUŽÍVAT JINÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

POVINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  NEVYKONÁVAT OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO 

JINÉ OSOBY NEBO UZAVÍRAT OBCHODY NA 

VLASTNÍ ÚČET NEBO ÚČET JINÉ OSOBY 
Zdroj: Autor. 

 

§ 665 obchodního zákoníku tedy nehovoří o výhradním právu s 

vymezením co do zákazníků, jak se zmiňuje Směrnice. Jelikož se však jedná o 

dispozitivní ustanovení, je možné výhradní právo vymezit i na tento okruh, a to 

jednak s odkazem na dispozitivnost ustanovení, znění Směrnice, tak i s odkazem 

na související § 659a odst. 2 obchodního zákoníku, který zmiňuje výhradní 

zastoupení v souvislosti s vymezeným okruhem osob. 

Jak uvádí Tomsa (2009), pokud by některý z partnerů porušil smlouvou o 

výhradním zastoupení převzatou povinnost zdržet se jednání vyplývající 

z uděleného výhradního práva, odpovídal by za škodu v důsledku toho vzniklou. 

 

Dle § 666 obchodního zákoníku je zastoupený oprávněn uzavírat obchody, 

na které se vztahuje výhradní obchodní zastoupení i bez součinnosti obchodního 

zástupce, je však povinen, pokud smlouva nestanoví něco jiného, platit z těchto 

obchodů obchodnímu zástupci provizi tak, jako kdyby tyto obchody byly 

uzavřeny s jeho součinností (§ 659a odst. 2). Toto ustanovení tak znovu 

poukazuje na povinnost platit provizi výhradnímu obchodnímu zástupci i bez jeho 
                                                 
57 Nutno však respektovat navazující kogentní ustanovení, viz § 659a. 
58 Ne zákazníků, na rozdíl od dikce Směrnice. 
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aktivní účasti a jeho dispozitivnost je tak § 659a odst. 2 obchodního zákoníku 

omezena. 

 

Ukončení spolupráce v případě nesplnění očekávaných výsledků 

Jak uvádí Tomsa (2009), ochrana obchodního zájmu zastoupeného na 

dosahování možností odpovídajících obchodních výsledků je uvedena v § 670 

obchodního zákoníku, jako protějšek k závazku zastoupeného zdržet se využití 

jiného obchodního zástupce. Dle § 670 pouze u (i) výhradního zastoupení a (ii) je-

li sjednáno na dobu určitou, může kterákoliv ze stran vypovědět smlouvu59, 

jestliže objem obchodu nedosáhl během posledních 12 měsíců objemu 

stanoveného ve smlouvě, jinak přiměřeného odbytovým možnostem.  

 

3. Soutěžní právo 

Jelikož závazky stran týkající se výhradního zastoupení omezují strany 

v jejich působnosti, je nutno dále analyzovat, zda uvedená omezení neodporují 

pravidlům soutěžního práva. 

Předmětem další analýzy budou tedy následující závazky: 

1. závazek zastoupeného nepoužívat jiného obchodního zástupce 

2. závazek obchodního zástupce nevykonávat obchodní zastoupení pro 

jiné osoby 

3. teritoriální omezení a omezení klientely 

 

Omezení zastoupeného 

Ustanovení, jež zastoupenému zakazuje zmocnit další obchodní zástupce 

pro daný druh transakce, skupinu zákazníků nebo území, se dle Komise60 týkají 

pouze hospodářské soutěže v rámci značky a obecně nemají účinky škodlivé pro 

soutěž (Pokyny označují tento závazek jako „výhradní zastoupení“). 

                                                 
59 Dle podmínek v § 668 odst. 3, tedy zachování příslušných lhůt vyžadovaných i Směrnicí. 
60 Pokyny čl. 19. 
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Omezení obchodního zástupce 

Oproti tomu ustanovení, které obchodnímu zástupci znemožňuje 

vykonávat funkci obchodního zástupce (či distributora) pro podniky, které jsou se 

zastoupeným podnikatelem v konkurenčním vztahu, se týkají hospodářské soutěže 

mezi značkami a mohou být v rozporu s čl. 81 odst. 1, pokud vedou k uzavření 

relevantního trhu, kde se smluvní zboží nebo služby prodávají či nakupují. 

(Pokyny označují tento závazek jako „zákaz soutěžit“). 

 

Teritoriální omezení a omezení klientely 

Při vymezování výhradního zastoupení nesmí být opomenuta ochrana 

hospodářské soutěže a omezení nastavená jejími pravidly, pokud jsou zástupci 

omezováni v prodeji na určitém území či zákazníkům.  

 

Pokud by vertikální dohoda, tedy smlouva o obchodním zastoupení, 

obsahovala tzv. „černé klauzule“ vymezené v čl. 4 Nařízení, mohlo by následovat 

odnětí výhody blokové výjimky. Jednou z tzv. černých klauzulí je i ujednání 

mající za následek teritoriální omezení či omezení klientely, a to z důvodu, že se 

jedná o opatření související s rozdělováním trhu.  

 

Jak uvádí Pokyny61, pokud se jedná o tzv. pravá zastoupení, uvedená 

omezení nejsou škodlivá. Bude-li tedy vztah se zástupcem považován za tzv. 

pravé zastoupení, může podnikatel omezit území, na kterém může obchodní 

zástupce zboží (či služby) prodávat, stejně tak omezit zákazníky, kterým může 

obchodní zástupce zboží či služby prodávat. V případě nepravých zastoupení je 

však třeba přistoupit na další omezení.  

 

Pokud se bude jednat o tzv. nepravé zastoupení, je možné takto omezit 

pouze aktivní působení zástupce na daném území, nicméně možnost, že zástupce 

                                                 
61 Pokyny čl. 18, 19. 
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bude tzv. pasivně prodávat (pouhá reakce na poptávku „zakázaného“ zákazníka či 

ze „zakázaného území“), musí být zachována. Uvedené platí za podmínky, že se 

jedná o výhradní vymezení, které Pokyny definují následovně:  

O výhradní území nebo skupinu zákazníků se jedná v těch případech, 

pokud dodavatel (v případě nepravého zastoupení zastoupený) souhlasí s tím, že 

bude svůj výrobek prodávat pouze jednomu distributorovi (v případě nepravého 

zastoupení zástupci), jenž ho bude prodávat na určitém území nebo určité skupině 

zákazníků, a tento výhradní distributor (zástupce) bude v rámci Společenství 

chráněn před aktivním prodejem, který by na jeho území či ve vztahu k jeho 

skupině zákazníků provozoval zastoupený nebo další zástupci/distributoři 

zastupující zastoupeného62, 63. 

Jedná se tedy o případy, kdy je zástupci plně svěřeno dané území, popř. 

skupina zákazníků, kterému ostatní zástupci působící pro zastoupeného nemohou 

konkurovat.  

V případě nepravého zastoupení tedy nemohu omezit prodej zástupce 

pouze na vymezeném území nebo vybraným zákazníkům, pokud mu toto území 

nebo zákazníky přímo nesvěřím exkluzivním právem, nicméně tzv. pasivní prodej 

mu nesmí být zakázán. 

 

Výše uvedené shrnuje Tabulka č. 17. 

 
 

                                                 
62 Pokyny čl. 50. 
63 Z výše uvedeného zakázaného existují tři výjimky, kdy je možné, aby i pasivní prodej byl 
zakázán- čl. Pokyny čl. 52. 
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Tabulka č. 17: Srovnání možností teritoriálního omezení a omezení klientely 
u smluv o obchodním zastoupení 
 
TERITORIÁLNÍ OMEZENÍ A OMEZENÍ 
KLIENTELY  

 

PRAVÉ 
ZASTOUPENÍ  

NEPRAVÉ 
VÝHRADNÍ 

ZASTOUPENÍ  

NEPRAVÉ 
NEVÝHRADNÍ 
ZASTOUPENÍ  

VČETNĚ ZAKÁZU AKTIVNÍHO  

PRODEJE NA JINÉ ÚZEMÍ /  
PRO JINÉ ZÁKAZNÍKY 

ANO ANO NE 

VČETNĚ ZAKÁZU PASIVNÍHO PRODEJE 

NA JINÉ ÚZEMÍ /  
PRO JINÉ ZÁKAZNÍKY 

ANO NE NE 

Zdroj: Autor. 
 
 

Pokyny pamatují i na nepřímá vymezení, která mohou zákaz působit, na 

určitém území nebo pro určité zákazníky, implikovat nepřímo. Některá z opatření, 

která vedou ve finálním projevu k omezení působení, uvádějí i Pokyny64. Jedná se 

např. o zrušení či snížení odměn a slev, hrozba ukončení smlouvy.  

 
Komise zaujala stanovisko v rozlišení pasivních a aktivních prodejů 

v souvislosti s využíváním internetu. Dle Pokynů65, pokud zákazník navštíví 

internetovou stránku distributora (zástupce), spojí se s ním a pokud tento kontakt 

vede k uskutečnění prodeje včetně dodávky, jedná se o pasivní prodej. Jazyk 

používaný na internetových stránkách nebo v komunikaci obvykle v tomto ohledu 

nehraje žádnou roli. Jak Pokyny uvádí, rozdíl je např. pokud internetová stránka je 

zaměřená na zákazníky na výhradním území nebo skupiny zákazníků výhradně 

přidělených jinému, například prostřednictvím hesel nebo odkazů na stránkách 

poskytovatelů, jež jsou přístupné zejména těmto výhradně přiděleným 

zákazníkům, pak je internetová stránka chápána spíš jako forma aktivního 

prodeje.  

Stejně tak nevyžádané e-maily zasílané jednotlivým zákazníkům nebo 

konkrétním skupinám se považují za aktivní prodej. Přímý zákaz prodeje 

prostřednictvím internetu nebo katalogu je možný tedy pouze tehdy, existují-li 

objektivní důvody. Stejné úvahy se vztahují i na prodej prostřednictvím katalogu. 

 

                                                 
64 Pokyny čl. 47. 
65 Pokyny čl. 51. 
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Závěr analýzy 

 

Rizikové ujednání může představovat nejednoznačné vymezení 

exkluzivity, zejména co se týče nároku z výhradních práv a povinností. 

K možným problémům může dojít např. v případě pokud zákazník zástupce 

působí na více územích. Každá právní úprava pak exkluzivní vymezení může 

vymezovat jinak, popř. nemusí exkluzivitu explicitně upravovat. Pokud je 

přiznáno obchodnímu zástupci výhradní právo, má tak nárok na obchody 

uskutečněné dle parametrů výhradního zastoupení, a to i bez jeho aktivní účasti. 

Výhradní právo může omezovat i zastoupeného v působení. 

Při vymezování výhradního zastoupení nesmí být opomenuta ochrana 

hospodářské soutěže a omezení nastavená jejími pravidly, pokud jsou zástupci 

omezováni v prodeji na určitém území či zákazníkům.  
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Omezení v působení pro konkurenci 
 

Analýza  

 
V marketingové literatuře je jako významný nástroj využívaný k  analýze 

odvětví a konkurence tzv. Porterův model konkurenčních sil. Zahrnuje pět sil, 

které ovlivňují dlouhodobou ziskovou přitažlivost trhu, tak jak je shrnuje Tabulka 

č. 18. 

 

Tabulka č. 18: Porterův model konkurenčních sil 

PORTERŮV MODEL KONKUREN ČNÍCH SIL  
1) RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍMI KONKURENTY   
 

JE MEZI STÁVAJÍCÍMI KONKURENTY SILNÝ 

KONKURENČNÍ BOJ? JE NA TRHU JEDEN 

DOMINANTNÍ KONKURENT? 
2) RIZIKO VSTUPU POTENCIÁLNÍCH KONKURENTŮ  JAK SNADNÉ, NEBO OBTÍŽNÉ JE PRO NOVÉHO 

KONKURENTA VSTOUPIT NA TRH? JAKÉ 

EXISTUJÍ BARIÉRY VSTUPU? 
3) HROZBA SUBSTITUČNÍCH VÝROBKŮ  JAK SNADNO MOHOU BÝT NAŠE PRODUKTY A 

SLUŽBY NAHRAZENY JINÝMI? 
4) SMLUVNÍ SÍLA ODBĚRATELŮ JAK SILNÁ JE POZICE ODBĚRATELŮ? MOHOU 

SPOLUPRACOVAT A OBJEDNÁVAT VĚTŠÍ 

OBJEMY? 
5) SMLUVNÍ SÍLA DODAVATELŮ  JAK SILNÁ JE POZICE DODAVATELŮ? JEDNÁ 

SE O MONOPOLNÍ DODAVATELE, JE JICH 

MÁLO NEBO NAOPAK HODNĚ? 
Zdroj: Kotler (1998). 
 

 

Jak uvádí Kotler (1998), první tři síly se týkají výhradně konkurence. 

Podle nahraditelnosti výrobků rozlišuje čtyři úrovně konkurence: 

 
a) Konkurence značek (konkurence podobných výrobků, např. podobných 

kategorií aut). 

b) Odvětvová konkurence (konkurence výrobců stejné třídy výrobků, např. 

automobilové odvětví). 

c) Konkurence formy (konkurence firem nabízejících stejné služby, např. 

výrobce automobilů, motocyklů, jízdních kol). 
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d) Konkurence rodu (firmy, které společně soutěží o tytéž zákazníkovy 

peníze, např. konkurencí výrobce aut jsou pak i cestovní kanceláře). 

 
 

Při nastavování marketingové strategie proti konkurentům je však třeba 

mít na paměti omezení právní. Jelikož pro hospodářství jako celek je naopak 

konkurence prospěšná, neboť vytváří soutěžní prostředí, které se projevuje 

zejména  snižováním cen, zvyšování kvality či růstem inovací v daném odvětví, 

právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže se snaží zabránit popř. omezit 

vyloučení konkurence a nastavit pravidla „fair-play“ pro působení na trhu.  

 

Zaměříme-li se na formu vstupu na zahraniční trh prostřednictvím 

obchodního zástupce, pak je třeba mít na paměti níže uvedené oblasti: 

 
i) Působení zastoupeného na trhu (s pomocí obchodního zástupce) dle 

nastavených pravidel fair-play (předpisy proti nekalé soutěži). 

ii)  Omezení konkurence v rámci nastavených pravidel ochrany hospodářské 

soutěže. 

iii)  Omezení obchodního zástupce v působení pro konkurenci v souladu 

s dobrými mravy. 

 

1. Omezení z pohledu soutěžního práva 

 

Šedé klauzule Nařízení 

Nařízení v článku 5 uvádí mezi tzv. šedé klauzule omezení udělení zákazu 

soutěžit. Obsahuje-li smlouva tyto šedé klauzule, nezpůsobují na rozdíl od tzv. 

černých klauzulí neplatnost celé dohody, ale pouze dotčeného ustanovení.  
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Zakázané jsou tedy v tomto smyslu ujednání, která udělují: 

a) jakýkoli přímý nebo nepřímý zákaz soutěžit66, jehož trvání je 

neomezené nebo je delší než pět let 67; 

b) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek zabraňující kupujícímu po 

uplynutí dohody vyrábět, nakupovat, prodávat nebo dále prodávat zboží 

nebo služby, mimo případ, kdy tento závazek (i) se týká zboží nebo služeb, 

které soutěží se smluvním zbožím nebo službami, (ii) je omezen na 

prostory a pozemky, ve kterých kupující působil během smluvního období, 

(iii) je nezbytný k ochraně know-how 68předaného dodavatelem 

kupujícímu (iv) a za předpokladu, že trvání tohoto zákazu soutěžit je 

omezeno na jeden rok po vypršení dohody69; 

c) jakýkoli přímý nebo nepřímý závazek ukládající členům systému 

selektivní distribuce neprodávat konkurenční značky určitých dodavatelů. 

 

Pokyny Komise k vertikálním omezením 

Pokyny Komise zákaz uvedený v Nařízení upravují v čl. 19 speciálně pro 

obchodní zastoupení. Komise považuje ustanovení, omezující zástupce vykonávat 

funkci obchodního zástupce či distributora pro podniky, které jsou se 

zastoupeným v konkurenčním vztahu70, za omezení, která se můžou týkat 

hospodářské soutěže mezi značkami (tzv. ustanovení o nákupu jedné značky). 

                                                 
66 Pokyny blíže specifikují pojem zákaz soutěžit pro kategorii vertikálních dohod, a to v čl. 58 a 
následující:Zákaz soutěžit je požadavek, aby kupující u dodavatele nebo u jiného podniku 
určeného dodavatelem uskutečňoval více než 80 % z celkového objemu nákupů smluvního zboží a 
služeb nebo nahraditelných výrobků a služeb uskutečněných v předchozím roce, čímž kupujícímu 
zabraňuje v nákupu konkurenčních výrobků nebo služeb, případně ho omezuje na méně než 20 % 
z celkového objemu nákupu. 
67 Zákaz soutěžit mlčky obnovitelný po pětiletém období je třeba považovat za závazek uzavřený 
na neomezenou dobu. Toto omezení doby trvání na pět let se však nepoužije, pokud smluvní zboží 
nebo služby prodává kupující v prostorách nebo na pozemku, které vlastní dodavatel nebo které 
dodavatel pronajímá třetím stranám, které nejsou spojeny s kupujícím za předpokladu, že délka 
trvání těchto zákazů soutěžit není delší než období obsazení těchto prostor nebo pozemků 
kupujícím. 
68 Podle vymezení uvedeného v čl. 1 písm. f) Nařízení musí být know-how „podstatné“, což 
znamená, „že know-how obsahuje údaje, které jsou pro kupujícího nezbytné, má-li smluvní zboží 
nebo služby využívat, prodávat nebo použít k dalšímu prodeji“. 
69 Tímto závazkem není dotčena možnost omezit na neomezenou dobu používání a prozrazení 
know-how, které se nestalo veřejně známým. 
70 Včetně zákazu vykonávat tuto funkci i po skončení smlouvy. 
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Takový zákaz může být v rozporu s čl. 81, pokud vede k uzavření relevantního 

trhu. 

Jak uvádí Kindl (2009), takový zákaz soutěžit může narušovat 

hospodářskou soutěž i v kontextu pravého zastoupení, a to pokud by vedl k 

uzavření dotčeného relevantního trhu, tj. k situaci, za které by bylo velmi obtížné 

pro nové konkurenty vstoupit na trh, resp. pro stávající konkurenty zvyšovat jejich 

tržní podíly.  

Pro smlouvy o obchodním zastoupení splňující „pravé zastoupení“ je 

možné uložit zákaz soutěžení pouze za podmínky, že nepovede k uzavření 

relevantního trhu. Oproti tomu pro případy nepravého obchodního zastoupení je 

nezbytné dále analyzovat šedé klauzule. 

 

Neplatnost smlouvy a aplikace čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (bývalý čl. 81 Smlouvy ES) se může uplatnit i v případě pravého zastoupení, 

pokud dohoda dává prostor k nekalým praktikám. Jako příklad takového jednání 

Pokyny v čl. 20 uvádějí situaci, (i) kdy několik zastoupených využívá stejné 

obchodní zástupce a kolektivně znemožňují ostatním tyto obchodní zástupce 

využívat nebo (ii) pokud využívají obchodní zástupce pro nekalé praktiky v 

oblasti marketingové strategie nebo k výměně citlivých informací o trhu mezi 

zastoupenými. 

 

2. Konkurenční doložka  

Pokud chce podnikatel omezit svého zástupce v zastupování 

konkurenčních podniků či výrobků po ukončení smlouvy o obchodním 

zastoupení, je možno zvážit využití konkurenční doložky.  

Obchodní zástupce při své činnosti pro zastoupeného získá řadu důležitých 

informací o zastoupeném, o konkrétním trhu, na kterém působil i o zákaznících 

zastoupeného, které by mohl obchodní zástupce po ukončení smlouvy o 

obchodním zastoupení zneužít. Zastoupený má možnost se před touto nežádoucí 

situací chránit sjednáním konkurenční doložky. 
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Směrnice 
 

Směrnice upravuje konkurenční doložku v čl. 20. Konkurenční doložkou 

Směrnice označuje dohodu, která stanoví omezení odborné činnosti obchodního 

zástupce po zániku smlouvy. Sjednaná konkurenční doložka je platná pokud (i) je 

sjednaná písemně, (ii) má vymezené územní oblasti nebo skupiny zákazníků na 

tomto území a druh zboží71 a (iii) platí nejvýše po dobu dvou let po zániku 

smlouvy. 

Směrnice dále přiznává, aby vnitrostátní právní předpisy stanovily další 

omezení platnosti nebo použití konkurenční doložky nebo mohou stanovit, že 

soudy mohou omezit povinnosti stran vyplývající z takové dohody. Dle čl. 17 

odst. 2 Směrnice umožňuje členským státům přiznat v národních úpravách 

obchodnímu zástupci možnost zahrnout do nároku na odškodnění po zániku 

smlouvy i případné použití konkurenční doložky. 

 
 
Česká úprava 
 

Obchodní zákoník upravuje konkurenční doložku v § 672a. Její uplatnění 

znamená nezbytnost ve smlouvě písemně dohodnout, že obchodní zástupce nesmí 

na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob na tomto území 

vykonávat činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení. 

V případě pochybností mohou české soudy konkurenční doložku, která by 

omezovala zástupce více, než kolik vyžaduje potřebná míra ochrany 

zastoupeného, omezit nebo prohlásit za neplatnou. 

 
Vymezení zákazu 

Je třeba zdůraznit požadavek na přesné a dostatečné vymezení zákazu 

konkurence, a to vymezením území, okruhu zákazníků nebo zboží. Pokud soud 

shledá vymezení neurčité, může být konkurenční doložka posouzena za 

                                                 
71 Konkrétně ustanovení Směrnice zní: „Konkurenční doložka platí pouze, jestliže se týká územní 
oblasti nebo skupiny zákazníků a územní oblasti svěřené obchodnímu zástupci a druhu zboží, které 
tvořilo předmět smlouvy.“ 
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neplatnou, jelikož může představovat nepřiměřený zásah do práva svobodného 

podnikání žalovaného a příčit se tak dobrým mravům 72. 

 
Omezení práva podnikat musí mít zřetelně vymezené hranice, stanovené v 

konkurenční doložce, aby takto sjednaný rozsah zákazu konkurence neomezoval 

zástupce více, než kolik vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného. 

Ujednání   o konkurenční doložce postrádající omezení jejich účinků na určité 

území či na určitý okruh osob je v rozporu s ustanovením § 672a obchodního 

zákoníku73.  

 
Konkurenční doložka by tedy měla být sjednána spravedlivě, přiměřeně a 

vzájemně vyváženě pro obě strany, aniž by bránila ve svobodném podnikání a 

současně dostatečně chránila právo podnikatele na nerušené podnikání v 

zavedeném podniku. 

 
 

                                                 
72  Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 659/2005, ze dne 12. července 2006: Vymezení 
zákazu konkurence v konkurenční doložce, kterou byl v posuzované smlouvě obchodnímu 
zástupci uložen zákaz výkonu činnosti v oblastech „obdobných“, v nichž vyvíjel obchodní 
zástupce činnost a zákazu prodeje „obdobných“ výrobků a zboží, je široké a neurčité; nevymezení 
zákazu konkurence na určité území je pak nepřiměřeným zásahem do práva svobodného podnikání 
žalovaného, což je v rozporu se zásadou rovnosti účastníků. Taková konkurenční doložka se svým 
obsahem příčí dobrým mravům a je podle § 39 občanského zákoníku neplatná. 
73 Viz jeden z posledních rozsudků Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 508/2009, ze dne 30. 4. 2009. 
V daném případě se jednalo o zastupování v  realitní činnosti, kdy se zástupce zavázal vykonávat 
činnost na účet zastoupeného s tím, že nebude po dobu trvání smlouvy vykonávat smluvní činnost 
jak na svůj účet, tak na účet třetích osob, nebude se účastnit podnikání jiné společnosti. Tyto 
činnosti se zavázal nevykonávat bez souhlasu zastoupeného též po dobu jednoho roku po ukončení 
smlouvy a pro případ porušení této povinnosti se zavázal zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- 
Kč. Smluvní vztah byl ukončen dohodou ke dni 7. 11. 2005 a dne 11. 11. 2005 se bývalý zástupce 
stal jednatelem obchodní společnosti se shodným předmětem činnosti zastoupeného.  
Soud prvního stupně posoudil předmětnou smlouvu jako smlouvu mandátní podle ustanovení § 
566 a násl. obchodního zákoníku a dovodil, že při sjednávání doložky účastníci použili ustanovení 
§ 672a obchodního zákoníku, doložku však nesjednali za podmínek tímto ustanovením kogentně 
stanovených. Konkurenční doložka byla koncipována šířeji, než toto ustanovení připouští, neboť 
zákaz realitní činnosti se neomezoval pouze na určité území nebo vůči stanovenému okruhu osob a 
ve svém důsledku by znamenala pro žalovaného zákaz jakékoliv závislé i nezávislé činnosti po 
dobu jednoho roku od ukončení smluvního vztahu v oboru, v němž působil a k němuž má 
živnostenské oprávnění. Fakticky by jej tedy vyloučila z trhu práce. Z tohoto důvodu soud prvního 
stupně posoudil sjednanou konkurenční doložku jako neplatnou.  
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Kompenzace 
 

Česká právní úprava kopíruje požadavky Směrnice, a to přiznáním 

odškodnění při ukončení smlouvy i v souvislosti, byla-li sjednána konkurenční 

doložka v § 669 odst. 1 písm. b)74. Toto právo na spravedlivé odškodnění je 

kompenzací jeho možných ztrát75.  

 
 

                                                 
74 § 669 odst. 1 písm. b): Obchodní zástupce má v případě ukončení smlouvy právo na odškodnění, 
jestliže placení tohoto odškodnění je spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu všechny okolnosti, 
zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a která vyplývá z obchodů uskutečněných s 
těmito zákazníky; tyto okolnosti zahrnují také použití nebo nepoužití konkurenční doložky ve 
smyslu § 672a. 
75 Např. v německé právní úpravě je podnikatel povinen obchodnímu zástupci po dobu trvání 
konkurenční doložky vyplácet náhradu. Zajímává je možnost zřeknutí se kompenzační povinnosti.  
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Závěr analýzy 

 

Obchodní zástupce získá při svém působení řadu informací o 

zastoupeném, o vybraném trhu, o zákaznících, které by mohl v průběhu či při 

ukončení vztahu zneužít. Stejně tak působení pro konkurenty zastoupeného by 

mohlo výrazně ovlivnit výsledky prodejnosti jeho výrobků. Pokud by zastoupený 

chtěl omezit obchodního zástupce v jeho působení pro konkurenci v průběhu 

trvání zastupitelského vztahu či po jeho ukončení, je třeba daná omezení sladit 

s omezeními uloženými příslušnými právními předpisy. Pro oblast obchodního 

zastoupení se pak jedná především o právní úpravu hospodářské soutěže a 

příslušné národní úpravy obchodního zastoupení.    

Pokud chce být podnikatel v pozici zastoupeného chráněn i po skončení 

spolupráce s obchodním zástupcem před jeho případným působením pro 

konkurenční podnik, či aby nabízel konkurenční zboží, je potřeba tento závazek 

sjednat přímo ve smlouvě a to dle požadavků příslušné právní úpravy. Např. česká 

právní úprava vyžaduje takové omezení zástupce, které je sjednáno spravedlivě, 

přiměřeně a příliš neomezuje obchodního zástupce. Při ukončení spolupráce se 

zástupcem v případě sjednání konkurenční doložky náleží zástupci zvýšené 

„odstupné“ (odškodnění).  
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Ukončení smlouvy o obchodním zastoupení 
 

Analýza  

 

Ochranářské nastavení vůči zástupci je zřetelné i v ustanoveních 

upravujících ukončení spolupráce se zástupcem. Nejvýznamnějším aspektem 

ukončení je nárok zástupce na tzv. „odstupné“- odškodnění, který je pro svou 

obsáhlost analyzován samostatně. 

 

1. Směrnice 

Směrnice v čl. 8 upravuje nárok obchodního zástupce na provizi z obchodů 

uzavřených po zániku smlouvy o obchodním zastoupení, čl. 14-15 pak stanovuje 

režimy smluv na dobu určitou, neurčitou, výpověď. Významná ustanovení 

hovořící o odškodnění obchodního zástupce jsou čl. 17-19. 

 

Délka trvání smluv a jejich výpověď 

Směrnice v čl. 14 upravuje koncept tzv. evergreen doložky, nebo-li 

automatického prodlužování trvání smluv původně definovaných jako smluv na 

dobu určitou, řídí-li se obě strany touto smlouvou i po uplynutí stanovené doby. 

V takovém případě se má se za to, že se smlouva o obchodním zastoupení změnila 

na smlouvu na dobu neurčitou.  

Jelikož se však nejedná o kogentní ustanovení, mohou strany automatické 

obnovování ve smlouvě vyloučit, čímž minimalizují riziko neočekávaného 

překlopení kontraktu do režimu smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. 

Směrnice dále v čl. 15 reguluje režim výpovědi u smluv uzavřených na 

dobu neurčitou a stanovení minimální délky výpovědních lhůt, která se odvíjí dle 
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délky trvání smlouvy76. Sjednají-li si strany delší výpovědní lhůty, než které 

stanoví Směrnice, nesmí být výpovědní lhůta pro zastoupeného kratší než 

výpovědní lhůta pro obchodního zástupce. 

 

Pro vyloučení pochybností a předcházení sporů by měly smluvní strany ve 

smlouvě vymezit možnosti ukončení smlouvy, včetně definování porušení 

smluvního závazku, s rozlišením co je považováno za podstatné  a nepodstatné 

porušení smlouvy. Definování možnosti porušení smluvního závazku, při které 

má zástupce nárok na odstoupení od smlouvy následně totiž ovlivňuje  nárok 

zástupce na odškodnění. Při konstrukci těchto ustanovení je však třeba vycházet 

z rámce daného Směrnicí77, kdy se v tomto ohledu nelze před zánikem smlouvy 

dohodnout v neprospěch obchodního zástupce.  

 

Při ukončení smluvního vztahu by mělo být pamatováno i na zajištění 

dalších záležitostí, jako je např. vrácení předaných věcí a informací, další 

oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného, povinnost mlčenlivosti a 

v neposlední řadě pak, jak se budou řešit provize zástupce u obchodů, které 

zástupce vyjednal, ale nebyly doposud vyplaceny. 

 

Provize po ukončení zastoupení 

Ukončení smlouvy o obchodním zastoupení však nemusí znamenat, že po 

datu ukončení smlouvy nebude mít obchodní zástupce nárok na případné provize. 

Jelikož proces zastupování je kontinuální, je možné, že určité smlouvy, na jejímž 

dojednání může mít právě podíl obchodní zástupce, budou uzavřeny až po datu 

zániku smlouvy o obchodním zastoupení. 

Článek 8 Směrnice, který např. aplikoval obchodní zákoník v § 659b, 

hovoří o nároku obchodního zástupce na provizi z obchodů uzavřených po zániku 

                                                 
76 Výpovědní lhůta činí v prvním roce trvání smlouvy jeden měsíc, v druhém roce trvání dva 
měsíce a ve třetím roce a následujících letech trvání tři měsíce. Strany si nemohou sjednat kratší 
výpovědní lhůty. 
77 Směrnice čl. 19. 
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smlouvy o obchodním zastoupení, jestliže je obchod převážně výsledkem činnosti, 

kterou vykonal v rámci smlouvy o obchodním zastoupení a jestliže je obchod 

uzavřen v přiměřené době po zániku smlouvy. Taktéž má zástupce nárok na 

provizi, jestliže objednávka od třetí osoby byla obdržena před zánikem smlouvy o 

obchodním zastoupení. 

Ač se jedná se o kogentní ujednání, domnívám se, že zejména pro jistotu 

obchodního vztahu a prevenci sporů, je vhodné pokusit se „rozumnou dobu“, a to 

s ohledem na druh činnosti, odvětví a zboží, specifikovat přímo ve smlouvě. 

 

Příkladem sporu ohledně výše uvedeného může být případ z Velké 

Británie, kde zástupce nárokoval provizi osmnáct měsíců po ukončení smlouvy 

(rozsudek Tigana vs Decoro78). Společnost Decoro, čínský výrobce, zastupovala 

společnost Tigana na území Velké Británie. Během jeho zastupování získal 

výrobce zakázky ve velké hodnotě, bohužel však se nakonec ukázalo, že 

nesplňovaly požadavky na nehořlavost a musely být stáhnuty z prodeje. Po 

několika měsících začal Decoro úspěšně dodávat znovu na britský trh s již novými 

výrobky, které splňovaly podmínky pro uvádění na britský trh, ovšem bez 

společnosti Tigana. Soud nakonec přiřkl zástupci nárok na odškodnění a nárok na 

provizi z obchodů uzavřených osm měsíců po ukončení smlouvy, vzniklé na 

základě jeho iniciativy před ukončením smlouvy, a to s odkazem na čl. 8 

Směrnice. 

 

Jak dokazuje výše uvedené, řešení sporů ohledně provize po zániku 

smlouvy může být komplikované a ovlivňuje následně výpočet odškodnění. 

 

 

                                                 
78 Tigana Ltd. v Decoro Ltd., Court of Appeal - Queen's Bench Division, February 03, 2003, 
[2003] EWHC 23 (QB). 
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2. Česká právní úprava  

Česká právní úprava upravuje nárok obchodního zástupce na provizi z 

obchodů uzavřených po zániku smlouvy o obchodním zastoupení, režimy smluv 

na dobu určitou, neurčitou a výpověď v §667-672. Česká právní úprava přijala 

úpravu požadovanou Směrnicí téměř beze změn. 
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Závěr analýzy 

 

V případě ukončení smlouvy s obchodním zástupcem jsou stanoveny 

podmínky, za kterých může být smlouva ukončena. Právní úprava zejména 

reguluje délku výpovědních lhůt.  

Obchodnímu zástupci přísluší v určitých případech provize i po ukončení 

spolupráce, nejistotu však vnáší určení přiměřeného období po zániku smlouvy o 

obchodním zastoupení, za kterou provize náleží . 
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Odškodnění zástupce 
 
Analýza 

 
Nejdiskutovanějším, nejproblematičtějším, nejvíce ochranářským pro 

obchodní zástupce a nejméně jistým co do nároku a jeho výše pro zastoupeného je 

nárok obchodního zástupce na odškodnění v případě ukončení smlouvy. Ukončení 

smlouvy s obchodním zástupcem působícím na evropském trhu tak s sebou 

přináší nemalou finanční zátěž.  

 

1. Směrnice 

Povinnost implementovat nárok obchodního zástupce na odškodnění při 

ukončení smlouvy o obchodním zastoupení do národních právních řádu je 

uvedena ve Směrnici č. 17. Na základě tohoto ustanovení měly členské státy 

možnost volby ze dvou možných institutů odškodnění:  

odškodnění podle čl. 17 odstavce 2 nebo  

náhrada škody podle čl. 17 odstavce 3.  

Modely bývají v odborné veřejnosti označovány jako francouzský a 

německý model, jelikož právě na základě modelů odškodnění aplikovaných 

v těchto zemích byly tyto instituty koncipovány79. 

                                                 
79 Odškodnění nebo náhrada podle článku 17 Směrnice se nevyplatí: 
a) jestliže zastoupený vypoví smlouvu z důvodu neplnění povinností ze strany obchodního 
zástupce, které by podle vnitrostátních právních předpisů opravňovalo k okamžitému zániku 
smlouvy; 
b) jestliže smlouvu vypoví obchodní zástupce, ledaže důvodem této výpovědi jsou okolnosti na 
straně zastoupeného, vysoký věk, choroba nebo nemoc obchodního zástupce, a z těchto důvodů na 
něm nelze spravedlivě požadovat, aby nadále vykonával své činnosti; 
c) jestliže obchodní zástupce po dohodě se zastoupeným postoupí práva a povinnosti vyplývající 
ze smlouvy o obchodním zastoupení třetí osobě. 
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a) Odškodění- německý model (indemnification system) 

Princip odškodnění byl inspirován dle úpravy německého právního řádu 

obsaženého v § 89b německého obchodního zákoníku a aplikovaného od roku 

1953. 

 

Dle Směrnice má obchodní zástupce nárok na odškodnění, jestliže se díky 

jeho aktivitě trvale zlepšily ochody zastoupeného a zaplacení takové odměny je 

spravedlivé. Konkrétně pak pokud (i) zástupci přivedl nové zákazníky nebo 

podstatně zvýšil objem obchodu se stávajícími zákazníky a zástupce má i nadále 

podstatné výhody z obchodu s těmito zákazníky80 a (ii) zaplacení této odměny je 

spravedlivé s ohledem na všechny okolnosti, zejména na provize, o které 

obchodní zástupce přichází a které vyplývají z obchodu s těmito zákazníky. 

Členské státy mohou stanovit, že mezi tyto okolnosti náleží rovněž použití či 

vyloučení konkurenční doložky. 

 

Výše odškodnění je dle Směrnice limitována a nesmí překročit částku 

rovnající se ročnímu odškodnění vypočítanému z průměrné roční odměny 

pobírané obchodním zástupcem během pěti posledních let, a pokud smlouva trvá 

dobu kratší než pět let, je odškodnění počítáno z průměru za dotčené období trvání 

smlouvy. Vedle odškodnění může obchodní zástupce žalovat náhradu škody. 

Jak uvádí čl. 17 odst. 2 a) jednou z podmínek nároku na odškodnění je, 

aby bylo spravedlivé s ohledem na všechny okolnosti, zejména na provize, o které 

obchodní zástupce přichází a které vyplývají z obchodu s těmito zákazníky81.  

 

Jelikož rozhodnutí o odškodnění a stejně tak výpočet odškodnění nechává 

Směrnice na členských státech, panuje v tomto ohledu značná nejistota, kdy má 

zástupce na odškodnění nárok a jaká výše by mu měla být přiznána. Pro 

                                                 
80 Např. pokud zastoupený prodal databázi klientů. 
81 Odškodněním se zabývá např. rozsudek Honyvem Informazioni Commerciali Srl v. Mariella De 
Zotti ze dne 23. března 2006, C-465/04, nebo Turgay Semen v. Deutsche Tamoil GmbH 
z 26.března 2009, C-348/07. 
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poskytnutí podrobnějších informací týkajících se reálného výpočtu odškodnění a 

usnadnění jednotnějšího výkladu článku 17 předložila Komise dne 23. července 

1996 zprávu o provádění článku 17 Směrnice82. 

Dle předložené zprávy lze postup stanovený článkem 17 Směrnice rozdělit 

na tři fáze83.  

První z těchto fází má především za cíl vyčíslit výhody zastoupeného 

vyplývající z obchodu se zákazníky, které získal obchodní zástupce, a to 

v souladu s ustanoveními čl. 17 odst. 2 písm. a) první odrážky této směrnice.  

Druhá fáze má pak za cíl ověřit, podle druhé odrážky tohoto ustanovení, 

zda částka, ke které se dospělo na základě výše uvedených kritérií, je spravedlivá 

s ohledem na všechny okolnosti projednávaného případu a zejména s ohledem na 

ztráty provizí, které vznikly obchodnímu zástupci.  

Konečně ve třetí fázi se na částku odškodnění uplatní maximální hranice 

stanovená v čl. 17 odst. 2 písm. b) Směrnice, která se použije pouze tehdy, pokud 

ji tato částka, která vyplývá ze dvou předešlých fází výpočtu, převyšuje. 

Uvedený postup prezentuje Příloha č. 5. 

 

Německé soudy vždy limitovaly odškodnění obchodního zástupce částkou 

sumarizující provize, o které zástupce přichází. Pokud nebyly schopny určit, zda 

obchodní zástupce v důsledku ukončení smluvního vztahu přišel o provize, 

obchodnímu zástupci nebylo přiznáno žádné odškodnění, a to bez ohledu na to, 

jaké výhody z obchodů se zákazníky získaných zástupcem měl po skončení 

smluvního vztahu zastoupený84.  

                                                 
82 KOM(96) 364 konečné znění. 
83 Stejně tak i shrnuje postup výpočtu rozsudek Turgay Semen v. Deutsche Tamoil GmbH z 26. 
března 2009, C-348/07. 
84 Například pokud smlouva o obchodním zastoupení obsahuje provize za opakované objednávky 
od zákazníků, které jsou nižší než provize pro první transakci, nebo pokud obchodní zástupce 
pracuje v různých oblastech, může se stát, že výpočet provize obchodního zástupce v budoucnosti, 
na kterou zánikem smlouvy ztrácí nárok, bude relativně nízký, ale oproti tomu výhoda pro 
zastoupeného bude významná.  
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Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvoru ve věci Turgay Semen 

v. Deutsche Tamoil GmbH z 26. března 2009, C-348/07 soud vyslovil názor, že 

takovou soudní praxi nelze přijmout. Až do rozhodnutí Evropského soudního 

dvoru německé soudy braly provize pro obchodního zástupce jako základnu pro 

určení odškodnění a posuzování výhod pro zastoupeného braly pouze jako 

kritérium pro určení toho, zda nejsou nižší než ztracená provize. Nyní při 

posuzování výhod, které zastoupený získal, příslušně upraví výši odškodnění, a to 

i směrem nahoru. 

 

Výpočet odškodnění se však liší dle členského státu, kdy např. v Německu 

výše odškodnění málokdy dosahuje průměru roční provize, opačně je tomu např. 

v Rakousku.  
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b) Náhrada škody- francouzský model (compensation system) 

Náhrada škody pro obchodního zástupce navrhovaná dle č. 17 Směrnice 

vznikla dle francouzské úpravy z roku 1958. 

 

Obchodní zástupce má právo na náhradu škody, která mu vznikne v 

důsledku zániku vztahů se zastoupeným.  

Tato škoda vzniká zejména, dojde-li k jejich zániku za okolností, (i) které 

zbavují obchodního zástupce provizí, které by při řádném plnění smlouvy získal, a 

za okolností, které zmocniteli poskytují značné výhody spojené s činností 

obchodního zástupce, nebo (ii) které obchodnímu zástupci neumožní umořit 

náklady a výdaje, které vynaložil na splnění smlouvy na doporučení zmocnitele. 

 

Výše náhrady škody v tomto případě limitována není. 

 

Francouzské soudy ve svém vývoji dospěly k tomu názoru, že náhrada 

škody by se měla rovnat hrubé provizi obchodního zástupce za poslední dva roky, 

popř. se uvádí dvouletý průměr za poslední 3 roky. Nejedná se však o limitaci a 

soudy mohou přiznat částku nižší, pokud např. zástupce působil kratší dobu, či 

částku vyšší. Náhrada škody je přiznána především v případech, pokud je 

ukončena smlouva na dobou určitou, a zejména pak  pokud jsou důvody ukončení 

věk nebo zdravotní stav zástupce. 

 

V tomto modelu se započítává veškerá odměna obchodního zástupce a 

nepřihlíží se ke skutečnosti, jak přispěl zástupce ke zlepšení obchodů 

zastoupeného. Náhrada škody se posuzuje především jako ztráta zástupce, kterou 

musí zástupce prokázat, v momentu ukončení smlouvy a nebere tak v potaz 

budoucí provize. 
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Na odškodnění/ náhradu škody při ukončení smlouvy s obchodním 

zástupcem má zástupce nárok za výše uvedených podmínek s výjimkou85: 

a) jestliže zastoupený vypoví smlouvu z důvodu neplnění povinností ze 

strany obchodního zástupce, které by podle vnitrostátních právních 

předpisů opravňovalo k okamžitému zániku smlouvy; 

b) jestliže smlouvu vypoví obchodní zástupce, ledaže důvodem této 

výpovědi jsou okolnosti na straně zastoupeného, vysoký věk, choroba 

nebo nemoc obchodního zástupce, a z těchto důvodů na něm nelze 

spravedlivě požadovat, aby nadále vykonával své činnosti; 

c) jestliže obchodní zástupce po dohodě se zastoupeným postoupí práva a 

povinnosti vyplývající ze smlouvy o obchodním zastoupení třetí osobě. 

 

2. Česká právní úprava  

Česká právní úprava zvolila jako většina členských státu koncept 

odškodnění obchodního zástupce, jenž je upraven v § 669-669a, a převzala tak 

úpravu požadovanou Směrnicí téměř beze změn.  

 

                                                 
85 Směrnice čl. 18. 
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Závěr analýzy 

 

Ukončení smlouvy s obchodním zástupcem upravuje Směrnice zejména 

přiznáním nároku zástupce na odškodění v institutu odškodnění, kterou příslušná 

národní právní úprava implementovala.  

Jelikož výpočet odškodnění a nárok na něj není vždy zcela zřejmý, dá se 

tato oblast označit za jednu z nejrizikovějších oblastí smluv o obchodním 

zastoupení. Nad to Směrnice neumožňuje před zánikem smlouvy o obchodním 

zastoupení odchýlit se v úpravě odškodnění v neprospěch zástupce. 

Ve většině členských států je aplikován model odškodnění86. Odškodnění 

se zdá být výhodnějším řešením pro zastoupeného, jelikož jeho výše je omezena a 

vyplácí se pouze za předpokladu, že činnost zástupce byla pro zastoupeného 

přínosná87.  

Pro daný obchodní případ je vhodné ověřit, jak příslušná národní 

judikatura řeší situaci, pokud se smluvní strany dohodnou na smluvním typu 

obdobném smlouvě o obchodním zastoupení88. 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Velká Británie zvolila kombinaci obou, strany si mohou zvolit jeden z modelů, pokud tak 
neučiní, má zástupce nárok na náhradu škody. 
87 Po implementaci Směrnice do národních řádu členských států dle Zprávy zastoupení začali více 
zvažovat a přehodnocovat smlouvy se svými obchodními zástupci, a objevily se úvahy, zda 
nezměnit současný zastupitelský vztah na zastoupení distributorské. V určitých případech, 
zejména ve Velké Británii, přispěla implementace Směrnice i ke změně vztahu s obchodními 
zástupci na vztahy zaměstnanecké.  
88 Např. ve Francii existuje několik smluv, které jsou obdobné smlouvě o obchodním zastoupení, u 
nichž však příslušné soudy nejsou tak přísné co do odškodnění zástupce při ukončení vztahu, než 
vyžaduje Směrnice. Dle judikatury britských soudů je třeba mít na paměti, že ne vždy se bude 
soud řídit tím, co je napsáno ve smlouvě, ale, a to zvlášť v případech, jedná-li se o dlouhodobější 
spolupráci, dle skutečné praxe a praktik používaných mezi stranami. 
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Dopad pracovněprávních předpisů 
 

Analýza  

 

Spolupráce s obchodním zástupcem může být v některých členských 

zemích překvalifikována na pracovně právní vztah.   

 

1. Vnitrostátní právní úprava členských států  

Např. ve Švédsku je nutné splnit řadu podmínek, aby se na obchodní 

zastoupení neaplikovalo švédské pracovní právo: zástupce musí mít samostatnou 

kancelář pro obchodní styk, vlastní zaměstnance, pracovat pro více firem, 

dostávat odměny formou provize, žádnou další paušální odměnu ani krytí věcných 

nákladů. Je důležité zjistit, zda je zástupce registrovaným plátcem daní, jinak by 

zastoupený mohl platit za zástupce i sociální dávky.  

Také v Nizozemí podléhají obchodní zástupci nizozemskému pracovnímu 

právu, pokud se jedná o fyzické osoby, které nepracují pro více než dva 

zastoupené a pokud splňují některé další požadavky a kvalifikují se tak na tzv. 

„sales representative“.  

Ve Španělsku se zástupce považuje za zaměstnance v případě, že neručí za 

výsledek své obchodní činnosti.  

I ve Francii je třeba brát zřetel na formu zastoupení, neboť obchodní 

zastupování středoevropského pojetí je ve Francii méně časté. Nejčastěji 

využíváni tzv. VRP (voyageur, représentant, placier- cestující, zástupce, 

prodavač) jsou v podstatě zaměstnanci. V Belgii při pochybnostech je vztah podle 

belgického práva považován spíše za zaměstnanecký s příslušnými nároky. 

 

2. Česká právní úprava 

V české právní úpravě neexistuje přesné určení, kdy by se případně 

spolupráce s obchodním zástupcem považovala za pracovně právní poměr. Jak 



 

 122 

uvádí Eliáš (2006) při rozlišení, zda v konkrétním případě jde o vztah 

pracovněprávní nebo obchodněprávní, je třeba dát přednost obsahovým znakům 

před čistě formálními. Obsah a úmysl stran by měly být rozhodující pro určení, 

zda jde o skutečný obchodní vztah a nikoliv zastřený zaměstnanecký poměr. 

 

3. Kolizní norma- nařízení Řím I 

Jak uvádí Bilinská a Škubal (2008) podle nařízení Řím I se na 

pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem v  určitých případech aplikuje i 

právo jiného státu než je právo, které si strany zvolily. Tímto jiným právem je 

právo státu, jehož právo by bylo podle nařízení Řím I rozhodné v případě, že by si 

smluvní strany žádné právo nezvolily. Tedy právo státu, v němž nebo z něhož 

zaměstnanec (i) obvykle vykonává svoji práci, případně právo státu, (ii) v němž se 

nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnala. Jiné než smluvené právo se 

na pracovněprávní vztah ale nebude vztahovat v celém svém rozsahu, nýbrž pouze 

v rozsahu vybraných donucujících ustanovení. Jedná se o ustanovení, od nichž se 

nelze smluvně odchýlit, tedy veškerá kogentní ustanovení s ochrannou funkcí.  
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Závěr analýzy 
 
 

V některých členských státech je na základě příslušné právní úpravy 

riziko, že se vztah s obchodním zástupcem stane vztahem pracovněprávním. 

Pokud bude příslušná právní úprava členského státu, ve kterém bude obchodní 

zástupce dlouhodobě působit, kogentního charakteru, nelze se v určitých 

případech volbou práva od těchto ustanovení odchýlit. 

V případě podcenění těchto dopadů, může být podnikatel překvapen 

nečekanými dodatečnými finančními nároky, které bude forma obchodního 

zastoupení vyžadovat. 
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Volba práva 
 

Analýza  

 

V oblasti mezinárodního obchodního styku se dostáváme do základního 

pnutí – jaká je právní úprava smlouvy s obchodním zástupcem. Existují dvě 

možnosti na základě kterých se určí regulace smlouvy : 

� metoda přímá, 

� metoda kolizní89. 

Jak uvádí Rozehnalová (2006) metoda kolizní i metoda přímá mohou 

existovat nejen vedle sebe, ale jsou schopny se i navzájem doplňovat. Přímá 

metoda je charakterizována přímým používáním hmotněprávních norem 

obsahujících přímou úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávního 

vztahu s mezinárodním prvkem90.  Kolizní metoda oproti tomu sama neobsahuje 

přímo úpravu dotčených vztahů, nýbrž odkazuje na některý národní právní řád91.  

 

Pro případ aplikovaný v této práci, tedy vztah zastoupeného, českou 

právnickou osobou, s obchodním zástupcem působícím na některém z členských 

států Evropské unie, je základní kolizní normou nařízení Řím I92 a pro 

problematiku tímto nařízením neupravenou se použije příslušná kolizní norma 

členského státu, např. ZPMS. Pro potřeby této práce je dále pracováno 

s teoretickým požadavkem zastoupeného, aby se smlouva řídila českým právním 

řádem. 

 

                                                 
89 Blíže viz Kučera (2009), Rozehnalová (2006). 
90 Přímou normou je např. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží č. 160/1991 Sb.  
91 K právním předpisům upravující kolizní problematiku blíže viz 2. krok metody představený 
v této práci. 
92 Nařízení Řím I se použije na smlouvy uzavřené po 17.12.2009.  
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Volba práva dle nařízení Řím I  

Jak bylo již v druhém kroku modelu při identifikaci relevantních právních 

předpisů zmíněno, nařízení Řím I umožňuje volbu práva (čl. 3) a smluvní strany 

smlouvy tak mají možnost stanovit, kterým právem se smlouva řídí.  

 

Omezení volby práva mají však smluvní strany v případě, pokud všechny 

významné prvky se nacházejí v jedné zemi. Strany pak se nemohou vyhnout 

kogentním normám této země93. Taktéž v případě, pokud by si strany chtěly zvolit 

právo nesmluvního státu a všechny prvky se nacházejí na území Evropské unie, je 

třeba aplikovat ta ustanovení upravená předpisy Evropské unie, od nichž se nelze 

smluvně odchýlit94.  

Rovněž se strany volbou práva nemohou odchýlit od tzv. imperativních 

ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako 

např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání, zásadní do té 

míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich 

oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle 

tohoto nařízení použilo95,96.  

 

Přednostní aplikace některých ustanovení upravujících obchodní 

zastoupení  

Pro případ obchodního zastoupení dle výše uvedeného je nutno přednostně 

aplikovat v některých národních řádech vybraná ustanovení vedoucí k ochraně 

místního obchodního zástupce. Některá ustanovení jsou tak vždy závazná, a to i 

v případě, že smlouva o obchodním zastoupení je uzavírána podle práva jiného 

státu.  

                                                 
93 Nařízení Řím I, č. 3 odst.3. 
94 Nařízení Řím I, č. 3 odst.4. 
95 Nařízení Řím I č. 9. 
96 K imperativním normám blíže Bělohlávek (2009), Rozehnalová (2010). 
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V Dánsku mají platnost vybraná ustanovení dánských předpisů chránících 

zástupce s dánským obchodním sídlem i tehdy, jestliže si strany dojednaly použití 

jiného práva s odchylnými ustanoveními méně výhodnými pro zástupce97. 

V Nizozemí ustanovení, která jsou v nizozemském právním řádu 

ustanovena jako „supermandatory“ (extra závazná), jsou vždy platná, a to i zvolí-

li si strany jiné právo, jímž se má řídit smlouva98. 

Ustanovení řešící ukončení obchodního zastoupení dle portugalského 

práva platí, pokud je pro zástupce výhodnější. V Portugalsku bude tedy platit 

právní režim odškodnění odlišný od portugalského pouze v případech, kdy jiný 

právní předpis je příznivější pro portugalského zástupce99. 

 

Přednostní aplikace Směrnice dle rozsudku ESD 

V souladu s výše uvedeným je i rozsudek Evropského soudního dvoru, ve 

kterém byla ujasněna aplikace Směrnice v případě, kdy se zastupitelský vztah řídí 

právem nečlenského státu, ale vlastní obchodní zastoupení probíhá na území 

Společenství.  

V rozsudku z 9. listopadu 2000 ve věci Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard 

Technologies Inc. (C-381/98) byl řešen vztah výhradního zastoupení mezi 

americkým dodavatelem a britským obchodním zástupcem, který se dle smlouvy 

řídil právem sídla dodavatele (právo státu California). Po ukončení zastoupení 

přesto požadoval britský zástupce odškodnění dle Směrnice. Evropský soudní 

dvůr dospěl k názoru, že cíl, který sleduje Směrnice, je požadavek, aby se její 

ustanovení použila na všechny obchodní zástupce se sídlem v členském státě, bez 

ohledu na státní příslušnost nebo sídlo zastoupeného. Cílem Směrnice je ochrana 

obchodního zástupce, a tak tomu je i v příslušných ustanoveních přiznávajících 

                                                 
97 Distribution, commercial agency and commission[online]. Doing Business in Denmark. Lett 
Law Firm [cit. 8. října 2009].  Dostupné na World Wide Web: 
http://www.lett.dk/page/doing_business_in_denmark/distribution,_commercial_agency_and_com
mission.aspx.  
98 AGENCY, DISTRIBUTION AND SALES REPRESENTATIVE CONTRACTS (THE 
NETHERLANDS) [online]. Höcker Advocaten, 30.3.2009, [cit. 8. října 2009].  Dostupné na 
World Wide Web: http://globaledge.msu.edu/resourcedesk/trade-law/netherlands.pdf. 
99 Čl. 38 zákona 178/86. 
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obchodnímu zástupci nárok na odškodnění při ukončení smluvního zastoupení. 

Ustanovení Směrnice o odškodnění mají kogentní charakter a strany se nemohou 

před zánikem smlouvy od nich odchýlit v neprospěch obchodního zástupce. Soud 

tak dospěl k názoru, že pro právní pořádek Společenství je nezbytné, aby se 

zastoupený se sídlem v nečlenském státě, využívající služeb obchodního zástupce 

na území Společenství, nemohl vyhnout těmto ustanovením volbou jiného práva.  

Směrnice se tedy aplikuje vždy, kdy je daná situace úzce spjata se 

Společenstvím (což je v případě obchodního zástupce dle místa, kde vykonává 

svou činnost), a to i v případě, kdy je zastoupený se sídlem z nečlenského státu a 

smlouva o obchodním zastoupení se řídí dle  práva sídla zastoupeného. 

 

Meze obligačního statutu 

Právní řád, kterým se řídí smlouva, se v terminologii mezinárodního práva 

soukromého nazývá „obligační statut“100. Je třeba však upozornit, že ne všechny 

vztahy vznikající z platně uzavřené smlouvy se řídí obligační statutem. Základní 

otázkou tak zůstává vytyčení mezí obligačního statutu, tj. otázky, které se řídí 

nebo mohou řídit i jiným právním řádem dle Rozehnalové (2006). 

 

Pro přehlednost rozděluje Rozehnalová (2006) meze smluvního statutu do 

následujících fází:  

� prekonsensuální, 

� účinku, 

� zániku. 

 

Fáze prekonsensuální 

V této fázi je nutno určit např. způsobilost smluvních stran. Tato je řízena 

statutem personálním. U osob fyzických je dán hraniční ukazatel lex patrie (právní 

řád státu, jehož je osoba příslušníkem) či lex fori, v případě právnických osob se 
                                                 
100 Rozehnalová (2004), str. 36. 
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uplatní inkorporační zásada101, tj. právní řád, dle kterého byla právnická osoba 

zřízena102. V Nařízení Řím I je dále vymezen pojem obvyklého bydliště( čl. 

19)103.  Čl. 13 pak stanovuje možnost strany dovolávat se své nezpůsobilosti 

v případě smluv uzavíraných mezi osobami přítomnými. 

Dále je nutno řešit otázku související s existencí a platností smlouvy. 

Nařízení Řím I upravuje tyto otázky v čl. 10 (Souhlas stran a materiální platnost), 

formu smlouvy pak v čl. 11 (Formální platnost). 

 

Fáze účinků 

V této fázi vyzdvihuje Rozehnalová (2006) především problematiku 

věcných práv104.  

U smluv o obchodním zastoupení by se tak mohlo např. jednat o 

problematiku vlastnictví zboží, byla-li by součástí smlouvy o obchodním 

zastoupení povinnost zástupce zboží skladovat a upraveny podmínky skladování 

(popř. v samostatné smlouvě o skladování). 

Problematiku věcných práv Nařízení Řím I výslovně neupravuje. U 

věcných práv se proto pro oblast kolizní použijí pevné hraniční určovatele105. Při 

použití ZPMS se jako základní hraniční ukazovatel použije poloha  věci (lex rei 

sitae), a to při řešení věcně právních účinků erga omnes, tj. vůči třetím stranám. 

Pro řešení věcně právních účinků inter partes, tj. mezi stranami smlouvy (v 

případě této práce vztah mezi zastoupeným a obchodním zástupcem), se použije 

ten právní řád, kterým se řídí samotný závazek106. 

                                                 
101 Rozehnalová (2006), str. 190. 
102 Obecně jsou známé i další zásady: zásada sídla a zásada kontrolní, blíže viz Rozehnalová 
(2004) str. 31. 
103 Obvyklým bydlištěm obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby se pro účely 
nařízení rozumí místo jejich ústřední správy. Za obvyklé bydliště fyzické osoby, které jedná při 
výkonu své podnikatelské činnosti, se považuje její hlavní místo podnikání. Je-li smlouva 
uzavřena prostřednictvím pobočky nebo pokud podle smlouvy musí být plnění poskytnuto takovou 
pobočkou, je obvyklým bydlištěm místo, kde se tato pobočka nachází. Rozhodujícím okamžikem 
pro určení obvyklého bydliště je okamžik uzavření smlouvy. 
104 K právům věcným je zařazováno právo vlastnické, držba a věcná práva k věci cizí. 
105 Rozehnalová (2004), str. 40. 
106 Blíže viz Rozehnalová (2006) str. 42. 
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Plnění závazků ze smlouvy a následky porušení smlouvy podřizuje 

Nařízení Řím I dle čl. 12 právu rozhodnému pro smlouvu. Postoupení 

pohledávky, smluvní a zákonnou derogaci řeší Nařízení Řím I v čl. 14 a 15. 

Nařízení Řím I se nepoužije na část otázek týkajících se zastoupení, a to 

např. na problematiku způsobilosti zástupce zavazovat zastoupeného ve vztahu k 

třetí osobě. Jak uvádí Rozehnalová (2006) pro tuto otázku se uplatní národní 

kolizní právo.  

 

Fáze zániku 

 Různé způsoby zániku závazku, včetně promlčení a zániku práv v 

důsledku uplynutí doby upravuje Nařízení Řím v čl. 12 a podřizuje tak řešení 

právu rozhodnému pro smlouvu. 
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Závěr analýzy 

 

Významným rozhodnutím, které ovlivňuje možnosti dalšího nastavení 

vztahu s obchodním zástupcem je volba práva (lex electa), kterým se bude 

smlouva o obchodním zastoupení řídit. Smluvním stranám jinak hrozí nejistota, 

dle kterého práva a kterých předpisů se bude jejich vztah řídit. Výsledné rozhodné 

právo má pak vliv na  původní záměry vytyčené se vstupem na zahraniční trh 

formou obchodního zastoupení. 

 Pro ujasnění, zda strany jsou ve své svobodné volbě práva omezeny, je 

nutné určit kolizní právní úpravu, která se bude na danou transakci aplikovat a 

určit meze zvoleného obligačního statutu. 

Je třeba si uvědomit, že právní úprava obchodního zastoupení je převážně 

„ochranářského charakteru“ zvýhodňující obchodního zástupce. Často tedy právní 

řád státu, na jehož území bude zástupce působit, popř. kde má zástupce sídlo, 

obsahuje ustanovení, jenž se musí aplikovat přednostně bez ohledu na skutečnou 

volbu práva smluvních stran. 
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5. krok: Identifikace konkrétních rizik 

 

Na základě analýzy rizikových oblastí byla identifikována následující 

právní rizika, která by měl podnikatel před rozhodnutím o finální formě vstupu – 

vstup prostřednictvím obchodního zástupce na evropský trh, vzít v potaz.  

Rizika byla identifikována na základě kritérií stanovených v prvním kroku 

metody. Vyhledávány byly tedy ustanovení a oblasti, které (i) omezují danou 

transakci pravidly, od kterých se nelze odchýlit, (ii) přináší dodatečné transakční 

náklady nebo (iii) je vágní, neurčité, a tudíž přináší interpretační rizika pro 

nejednoznačný význam. 

 

Identifikovaná právní rizika: 

� Omezená flexibilita nastavení provize.  

� Překvalifikování obchodního zástupce na distributora (z pohledu 

soutěžního práva). 

� Obchodní zástupce se stane podnikatelovým zaměstnancem. 

� Nárok na provizi i bez aktivní účasti obchodního zástupce (případ 

výhradního zastoupení). 

� Omezená flexibilita nastavení výhradního zastoupení (případ nepravé 

zastoupení dle soutěžního práva). 

� Omezená flexibilita nastavení konkurenční doložky. 

� Významné náklady související s uplatněnou  konkurenční doložkou. 

� Omezená flexibilita zákazu souběžně konkurenčních činností obchodního 

zástupce. 

� Omezená flexibilita ukončení vztahu a významné nároky zástupce při 

ukončení vztahu. 
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� Nárok obchodního zástupce na provizi i po ukončení smlouvy. 

� Omezená flexibilita volby práva. 
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6. krok: Řízení konkrétních rizik 

 

 
Identifikovaná právní rizika jsou v posledním bodě této metody- řízení 

konkrétních rizik, zmapována dle jejich důsledků a jsou navržena opatření pro 

jejich eliminaci a řízení. Výsledkem je tzv. karta rizik, jež přehledně prezentuje 

získané poznatky, viz Příloha č. 6. Výsledná karta rizik tak tvoří podklad pro 

podnikatele při hodnocení zvažované varianty vstupu.  

Výhodou karty rizik je její využitelnost ve všech fázích internacionalizace 

na mezinárodní trh, tedy nejen při samotném rozhodování o vstupu. Umožňuje 

sledovat vybraná rizika i při růstu podnikatelova byznysu na zahraniční trh a 

upozornit tak na případná možná právní rizika.  

 

Identifikovaná právní rizika a návrhy jejich řízení: 

 

1. Omezená flexibilita nastavení provize  

Popis rizika  

Volnost nastavení odměňování je limitována (např. vznik a zánik nároku na 

provizi, splatnost).  

Důsledek rizika 

Profitabilita celé transakce může být narušena jiným než plánovaným cash flow. 

Řízení rizika 

Identifikace konkrétních právních regulativů týkajících se provize. 
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2. Překvalifikování obchodního zástupce na distributora (z pohledu 

soutěžního práva) 

Popis rizika  

Z pohledu soutěžního práva podíl obchodního zástupce na některých rizicích a 

souvisejících nákladech transakce může vést k překvalifikování vztahu 

obchodního zastoupení na vztah distributorský. 

Důsledek rizika 

V oblasti soutěžního práva podnik nedosáhne původního zamýšleného cíle, je 

třeba se přizpůsobit požadavkům soutěžního práva. 

Řízení rizika 

Ošetřit vztah s obchodním zástupcem tak, aby na něj nebyly přeneseny žádná 

rizika a náklady. 

 

3. Obchodní zástupce se stane zaměstnancem podnikatele 

Popis rizika  

Dle některých právních úprav se můžou na obchodního zástupce vztahovat 

pracovněprávní předpisy a kvalifikovat zamýšlený vztah s obchodním zástupcem 

na pracovněprávní. 

Důsledek rizika 

Jiné podmínky a finanční nároky, které bude pracovněprávní právní vztah 

vyžadovat. 

Řízení rizika 

Identifikovat kritéria příslušné právní úpravy, pro které se může stát zamýšlený 

obchodní zástupce podnikatelovým zaměstnancem a tyto ošetřit v nastaveném 

obchodním vztahu. 
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4. Nárok na provizi i bez aktivní účasti obchodního zástupce (případ 

výhradního zastoupení) 

Popis rizika  

Při výhradním zastoupení vznikne obchodnímu zástupci  nárok  na provizi i bez 

jeho aktivní účasti. 

Důsledek rizika 

Vyplácení provize obchodnímu zástupci i  v případě jeho nečinnosti. 

Řízení rizika 

Vzít v úvahu navýšené náklady na provizi. 

 

5. Omezená flexibilita nastavení výhradního zastoupení (případ 

nepravého zastoupení  dle soutěžního práva)  

Popis rizika  

V případě nepravého zastoupení nemohu omezit zástupci prodej na daném území 

nebo vybraným zákazníkům, pokud mu toto území nebo zákazníky přímo 

nesvěřím s exkluzivním právem. Přesto tzv. pasivní prodej nesmí být obchodnímu 

zástupci zakázán. 

Důsledek rizika 

Úhrada provize za činnosti zástupce mimo mu přidělené území. Neplatnost 

dohody pro rozpor s požadavky soutěžního práva. 

Řízení rizika 

U nepravého zastoupení musí podnikatel definovat teritoriální omezení 

obchodního zástupce v souladu s právní úpravou soutěžního práva. 
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6. Omezená flexibilita nastavení konkurenční doložky 

Popis rizika  

Judikatura a právní předpis určuje jakým způsobem má být konkurenční doložka 

vymezená (např. omezení dva roky).  

Důsledek rizika 

Zamýšlené konkurenční omezení se nebude aplikovat nebo se bude aplikovat 

v jiném rozsahu, než podnikatel požadoval. 

Řízení rizika 

Sjednání konkurenční doložky v souladu s požadavky právních předpisů a 

judikatury. 

 

7. Významné náklady související s uplatněnou konkurenční doložkou  

Popis rizika  

Významné náklady související s uplatněnou konkurenční doložkou při ukončení 

smlouvy. 

Důsledek rizika 

Sjednání konkurenční doložky s sebou přináší kompenzaci, tedy dodatečné 

náklady při ukončení vztahu. 

Řízení rizika 

Vzít v úvahu významné náklady související s uplatněnou konkurenční doložkou. 
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8. Omezená flexibilita zákazu souběžných konkurenčních činností 

obchodního zástupce  

Popis rizika  

Omezená flexibilita zakázat obchodnímu zástupci působit v konkurenční činnosti 

po dobu trvání smlouvy (zejména pro nepravé zastoupení), omezení je možno 

limitovat jen na pět let.  

Důsledek rizika 

Zákaz obchodního zástupce vykonávat souběžně konkurenční aktivity zanikne po 

pěti letech. 

Řízení rizika 

Je nutno vzít v úvahu časovou omezenost zákazu. 

 

9. Omezená flexibilita ukončení vztahu s obchodním zástupcem a 

významné nároky zástupce při ukončení vztahu  

Popis rizika  

Významný nárok obchodního zástupce na odškodnění a náhradu škody v případě 

ukončení vztahů, výše odškodnění je předem nejasná. Právní úprava reguluje 

nejkratší možnou délku výpovědní lhůty.  

Důsledek rizika 

Významné náklady při ukončení smluvního vztahu s obchodním zástupcem. 

Nemožnost ukončení vztahu s obchodním zástupcem v kratší lhůtě, než upravuje 

předpis. 

Řízení rizika 

Vzít v úvahu podmínky a náklady související s ukončením vztahu s obchodním 

zástupcem. 
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10. Nárok obchodního zástupce na provizi i po ukončení smlouvy  

Popis rizika  

Obchodnímu zástupci přísluší v určitých případech provize i po ukončení 

spolupráce, nejisté je však určení příslušného období po zániku smlouvy o 

obchodním zastoupení, za kterou provize náleží . 

Důsledek rizika 

Nejasná výše nároku obchodního zástupce. Dodatečné náklady po ukončení 

spolupráce se zástupcem. 

Řízení rizika 

Identifikovat princip výplat „dobíhajících“ provizí po ukončení spolupráce přímo 

ve smlouvě, s tím že taková úprava nesmí být v neprospěch zástupce. 

 

11. Omezená flexibilita volby práva 

Popis rizika  

V některých členských státech sjednaná volba práva nebude platná.  

Důsledek rizika 

Pro některé právní aspekty je nutno aplikovat právo daného členského státu (např. 

klauzule o odškodnění). Podnikatel bude muset postupovat jinak, než zamýšlel. 

Řízení rizika 

Identifikovat v konkrétní členské zemi závazná ustanovení, od kterých se nelze 

odchýlit volbou práva jiného členského státu. 

 



 

 139 

6. ZHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PRÁCE 
 

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout metodu řízení právních 

rizik, která bude aplikovatelná jako podklad pro rozhodování manažera o formě 

vstupu podniku na zahraniční trh. K vytvoření metody pro analýzu právních rizik 

byly využity obecné poznatky řízení rizik.  

 

Metoda řízení právních rizik předkládána v této práci se skládá z šesti 

kroků: 

1.  Vymezení cílů. 

2.  Identifikace zdrojů pro vyhledávání rizik. 

3.  Identifikace rizikových oblastí. 

4.  Analýza rizikových oblastí. 

5.  Identifikace konkrétních rizik. 

6.  Řízení konkrétních rizik . 

 

Vymezení cílů je klíčovým krokem pro určení základních kritérií, podle 

nichž lze následnou analýzu cíleně zaměřit na relevantní právní oblasti. Cílem 

tohoto kroku je upřesnit, co chce podnik chránit ve vazbě na jeho požadavky. 

Tento krok odlišuje obecnou právní analýzu od řízení právních rizik. 

Pro řízení právních rizik musí být procesu identifikace věnována 

mimořádná pozornost a proto se v navrženém modelu objevuje ve třech krocích: 

- identifikace zdrojů pro vyhledávání právních rizik, což 

znamená vymezení příslušných pramenů práva, které danou 

oblast upravují, 

- identifikace rizikových oblasti, kdy s ohledem na požadavky 

zadání jsou sledovány části právních úprav, které mohou 

vymezená rizika obsahovat, 
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- identifikace konkrétních právních rizik uchopitelných až při 

samotné analýze rizikových oblastí, která využije kritéria 

vymezená v prvním kroku. 

Analýze rizikových oblastí patří významná část celé práce, jelikož právě 

tímto procesem lze získat list konkrétních rizik stejně jako možné postupy pro 

jejich řízení.  

Identifikovaná právní rizika jsou v posledním bodě této metody- řízení 

konkrétních rizik,  zmapována dle jejich důsledků a jsou navržena opatření pro 

jejich eliminaci a řízení. Výsledkem je tzv. karta rizik, jež přehledně prezentuje 

získané poznatky. Výsledná karta rizik tak tvoří podklad pro podnikatele při 

hodnocení zvažované varianty vstupu. 

Výhodou karty rizik je její využitelnost ve všech fázích internacionalizace 

na mezinárodní trh, tedy nejen při samotném rozhodování o vstupu. Umožňuje 

sledovat vybraná rizika i při růstu podnikatelova byznysu na zahraniční trh a 

upozornit tak na případná možná právní rizika.  

 

Navržená metoda je současně testována  při procesu rozhodování 

manažera o formě vstupu podniku na trh Evropské unie, a to ve formě obchodního 

zastoupení. Proniknutí na zahraničním trh prostřednictvím obchodního zástupce, 

jakožto kapitálově nenáročnou formou vstupu, je jedním ze základních 

navrhovaných řešení pro podnik teprve vstupující do procesu internacionalizace.  

Proto dílčím cílem této práce bylo pomocí navržené metody identifikovat, 

analyzovat a navrhnout způsob řízení konkrétních právních rizik při vstupu na trh 

Evropské unie prostřednictvím obchodního zástupce, která mohou ovlivnit 

rozhodování o volbě vstupu učiněná českým subjektem. Výsledná právní rizika 

jsou prezentována v kartě rizik.  
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Pro práci byly vytyčeny tyto hypotézy: 

H1: Řízení rizik a jeho metody je možno aplikovat i na oblast právní. 

H2: Vstup formou obchodního zástupce na evropský trh skrývá řadu právních 

rizik. 

H3: Řízení právních rizik je možno využít při rozhodování o konkrétní volbě formy 

vstupu na zahraniční trh. 

 
1. Práce potvrdila, že řízení rizik a jeho metody je možno aplikovat i na 

oblast právní. Jsou analyzovány dosud publikované metody věnující se řízení 

rizik, včetně rizik právních, a dle těchto metod je pro tuto práci navržena metoda 

řízení rizik sui genesis.  

 

2. Výsledky práce dále prokázaly, že ač obchodní zastoupení je 

považováno za jednu z nejvýhodnější forem pro podnik vstupující do procesu 

internacionalizace, skrývá řadu právních rizik a omezení. Identifikovaná právní 

rizika při vstupu na trh Evropské unie prostřednictvím obchodního zástupce a 

návrh jejich řízení je představen v kartě rizik, která je součástí této práce. 

 

3. V neposlední řadě bylo osvědčeno, že jedním z klíčových podkladů pro 

rozhodování podnikatele jakou formou vstoupit na zahraniční trh mohou být 

výstupy metod řízení rizik. Pokud manažer vezme v potaz právní rizika již při 

samotném vstupu na zahraniční trh, minimalizuje tak případné budoucí ztráty a 

komplikace. Proto by podklady pro rozhodování o volbě vstupu měly zahrnovat i 

systematicky identifikovaná a analyzovaná právní rizika tak, aby rozhodnutí o 

finální formě vstupu byla učiněna na základě znalostí i těchto hledisek.  
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7. PŘÍNOSY PRÁCE A DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ 
ZÍSKANÝCH POZNATK Ů  

 

Za základní přínos práce lze považovat zpracování dané problematiky, 

sumarizaci a systemizaci dosavadních poznatků v oblasti řízení právních rizik. 

Doposud se problematice řízení právních rizik věnovalo jen minimum autorů.  

Práce dále přináší interdisciplinární pohled na problematiku  řízení rizik 

při volbě vstupu na zahraniční trh, jelikož propojuje právní rozbory  se znalostmi 

z oblasti managementu a marketingu. Analýza právních rizik a návrh jejich řízení 

před samotným rozhodnutím o konkrétní formě vstupu na trh umožňuje 

poskytnout manažerovi vhodný podklad pro rozhodnutí jakou formu vstoupit na 

zahraniční trh.  

Práce předkládá metodu, díky které je možno vybraná právní rizika 

identifikovat a dále s nimi pracovat.  

 

Využití metod řízení rizik při práci s riziky právními umožňuje reagovat 

na potřeby manažera s větší citlivostí než v případě běžné právní analýzy. 

Důvodem je především přístup k dané problematice, zadání podnikatelových 

potřeb a požadovaných výsledků na začátku analýzy. Metoda řízení rizika tak 

vyžaduje, aby byla právní rizika posuzována v souvislosti s konkrétními 

potřebami podniku. Oproti právnímu stanovisku prezentujícímu obecné závěry je 

výsledkem této práce výstup, který je „šitý přesně na míru požadavkům podniku“. 

Výstup je manažerovi prezentován v tzv. kartě rizik s popisem jednotlivých rizik, 

následků a návrhů jejich řízení. Manažerovi jsou tak srozumitelnou a adresnou 

formou představeny výsledky právní analýzy, která obsahuje simulaci dopadů a 

návrhů řešení v praxi. 

V neposlední řadě práce identifikuje konkrétní právní rizika pro českého 

podnikatele vstupujícího na trh Evropské unie, zvažuje-li vstup formou 

obchodního zastoupení a navrhuje, jak s těmito riziky pracovat. 
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Závěry, které z této práce vyplývají, představují přínos pro praxi, teorii i 

pedagogické účely. 

Přínos praktický: Práci je možno využít v praxi, zejména pro podniky 

pronikající na trh bez předchozích zkušeností a znalostí. Aplikace metody řízení 

právních rizik při rozhodování podnikatele jakou formou vstoupit na zahraniční 

trh tak může představovat významnou podporu pro rozhodování manažera. 

Přínos teoretický: Práce prezentuje nové metody pro řízení právních rizik.  

Přínos pedagogický: Práce shrnuje dosavadní poznatky zkoumaných 

oblastí. Jedná se zejména o oblast řízení rizik se zaměřením na rizika právní a dále 

oblast právní, kdy jsou shrnuty významné aspekty unijní právní úpravy 

obchodního zastoupení. Práce dále prezentuje nové metody řízení právních rizik.  

 

Přínosy disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

� shrnutí dosavadních poznatků, zejména v oblasti řízení právních 

rizik,  

� interdisciplinární pohled na problematiku  řízení rizik při volbě 

formy vstupu na zahraniční trh,  

� návrh konkrétní metody řízení právních rizik a její aplikace, 

� identifikace, analýza a návrh řešení právních rizik souvisejících se 

vstupem na evropský trh prostřednictvím obchodního zástupce, 

� identifikace některých nepřesností v české právní úpravě a 

oficiálních překladech předpisů Evropské unie.  
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Doporučení pro další rozvoj vědního oboru 

 

Jelikož prací věnujících se problematice právních rizik není mnoho, nabízí 

tato oblast široké uplatnění pro další bádání. V rámci předmětné problematiky je 

vhodné dále zkoumat především: 

� teoretické vymezení právních rizik a jejich řízení,  

� kvantifikaci a určení pravděpodobnosti vzniku právních rizik,  

� využití metody řízení právních rizik na další oblasti. 
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8. ZÁVĚR 
 

Zapojení podniku do procesu internacionalizace v dnešním globalizujícím 

se prostředí a vstup na zahraniční trh je pro podnikatele téměř nezbytnost. 

Rozhodnutí o formě vstupu na zahraniční trh je však komplikované a zároveň 

klíčové rozhodnutí manažera.  

Při rozhodování o formě vstupu na zahraniční trh je zvažována řada 

aspektů. Mezi faktory, které ovlivňují rozhodnutí o formě vstupu na zahraniční 

trh, patří mj. rizika související s daným vstupem. Jedněmi z rizik, kterým podnik 

čelí při vstupu na zahraniční trh, jsou rizika právní, jelikož vstup na zahraniční trh 

s vybranou formou vstupu má řadu právních regulativ a omezení. Tato právní 

rizika mohou rozhodování o volbě vstupu významně ovlivnit. 

 

Pokud manažer vezme v potaz právní rizika již při samotném vstupu na 

zahraniční trh, minimalizuje tak případné budoucí ztráty a komplikace. Proto by 

podklady pro rozhodování o volbě vstupu měly zahrnovat i výstupy metody řízení 

právních rizik, které obsahují systematicky identifikovaná a analyzovaná právní 

rizika 

 

Metoda řízení právních rizik představená v této práci poskytuje nástroj pro 

rozhodování a zároveň umožňuje včasnou detekci a prevenci možných právních 

problémů. Metoda je tak základní pilířem tzv. proaktivního přístupu k právu.  
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Příloha č. 1: Přehled významných rozsudků ESD v oblasti výkladu Směrnice 
 
NÁZEV ROZSUDKU ESD OBSAH ROZSUDKU OBLAST  
GEORGIOS 
KONTOGEORGAS  
V KARTONPAK ,  
ZE DNE 12. PROSINCE 1996, 
C-104/95 

PŘI SJEDNÁNÍ VÝHRADNÍHO 

ZASTOUPENÍ/ VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI 

MÁ ZÁSTUPCE NÁROK NA PROVIZI 

Z TĚCHTO OBCHODŮ, ANIŽ BY BYLA 

NUTNÁ  JEHO „AKTIVNÍ Ú ČAST“   
 

VÝHRADNÍ 

ZASTOUPENÍ 

CENTROSTEEL ,  
ZE DNE 13. ČERVENCE 

2000, C-456/98 

ÚČELEM SMĚRNICE JE HARMONIZOVAT 

PRÁVO ČLENSKÝCH STÁTŮ 
ZÁKLADNÍ 

USTANOVENÍ 

INGMAR ,  
ZE DNE 9. LISTOPADU 2000, 
C-381/98 

USTANOVENÍ SMĚRNICE SE POUŽIJÍ NA 

VŠECHNY OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SE 

SÍDLEM V ČLENSKÉM STÁTĚ, BEZ 

OHLEDU NA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST 

NEBO SÍDLO ZASTOUPENÉHO 

VOLBA PRÁVA 

POSEIDON CHARTERING ,  
ZE DNE 6. BŘEZNA 2006, C-
465/04 
 

POJEM ,OBCHODNÍ ZÁSTUPCE‘  – 

UZAVŘENÍ A OBNOVOVÁNÍ JEDINÉ 

SMLOUVY BĚHEM NĚKOLIKA LET , 
ČLÁNEK 1 ODST. 2 SMĚRNICE 

ZÁKLADNÍ 

USTANOVENÍ 
VZNIK 

SMLOUVY 
HONYVEM 
INFORMAZIONI 
COMMERCIALI ,  
ZE DNE 23. BŘEZNA 2006, 
C-465/04 
 

NÁROK OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NA 

ODŠKODNĚNÍ PO ZÁNIKU SMLOUVY, 
ČL. 17 ODST. 2 , ČLÁNEK 19 SMĚRNICE 

UKONČENÍ 

SPOLUPRÁCE, 
ODŠKODNĚNÍ 

CHEVASSUS-MARCHE ,  
ZE DNE 17. LEDNA 2008, C-
19/07 

 

PRVNÍ ODRÁŽKA ČL. 7 ODST. 2 

SMĚRNICE 
NÁROK NA PROVIZI ZÁSTUPCE, 
KTERÉMU JE SVĚŘENA URČITÁ ÚZEMNÍ 

OBLAST – OBCHODY UZAVŘENÉ BEZ 

ÚČASTI ZMOCNITELE 

VÝHRADNÍ 

ZASTOUPENÍ/ 
SVĚŘENÁ 

OBLAST 

SEMEN , 
 ZE DNE 26. BŘEZNA 2009 
C-348/07 

 

ZÁNIK SMLOUVY – NÁROK NA 

ODŠKODNĚNÍ - STANOVENÍ VÝŠE 

ODŠKODNĚNÍ 
ČLÁNEK 17 ODST. 2 PÍSM. A) 
SMĚRNICE  

UKONČENÍ 

SPOLUPRÁCE, 
ODŠKODNĚNÍ 

WOOD FLOOR 
SOLUTIONS ANDREAS 
DOMBERGER ,  
ZE DNE 11. BŘEZNA 2010, 
C-19/09  

 

PROVÁDĚNÍ SMLOUVY V NĚKOLIKA 

ČLENSKÝCH STÁTECH 
 

ZÁKLADNÍ 

USTANOVENÍ 

 
Zdroj: Autor, čerpáno z  databáze Curia, dostupná na World Wide Web: 
http://curia.europa.eu/ a  databáze EUR-LEX, dostupná na World Wide Web: http://eur-
lex.europa.eu/cs/index.htm. 
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DEN MĚSÍCE 

PO 

ČTVRTLETÍ 
 

§ 660 (2) 
PRVNÍ  
VĚTA 

NEJPOZDĚJŠÍ 
SPLATNOST 

PROVIZE  

ČTVRTLETÍ I.  ČTVRTLETÍ I I . 

NEJPOZDĚJŠÍ 
TERMÍN PRO 

PŘEDÁNÍ 
VÝKAZU 
DLUŽNÉ 
PROVIZE 

ZÁSTOUPENÝM  

 

Příloha č. 4: Časové rozlišení nejpozdějšího termínu předání výkazu dlužné provize 

obchodnímu zástupci dle navrhovaného znění § 662a obchodního zákoníku. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autor. 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Postup výpočtu odškodnění dle čl. 17 (2) Směrnice 
 

 

Zdroj: Autor, čerpáno dle zprávy Komise ze dne 23. července 1996 o provádění čl. 17 
Směrnice- KOM(96) 364. 

VYČÍSLENÍ VÝHOD ZASTOUPENÉHO 
 

VYČÍSLENÍ PROVIZÍ, KTERÉ 

ZÁSTUPCE ZTRÁCÍ 

 

NE 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

MÁ ZASTOUPENÝ I NADÁLE 

PODSTATNÉ VÝHODY Z OBCHODŮ SE 

ZÁKAZNÍKY ZÍSKANÝCH 

ZÁSTUPCEM? 

JE SPRAVEDLIVÉ, ABY VZHLEDEM 

K VÝHODÁM , KTERÉ ZASTOUPENÝ 

ZÍSKAL, A PROVIZÍM KTERÉ 

ZÁSTUPCE ZTRÁCÍ, ABY MĚL 

ZÁSTUPCE NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ? 

VYČÍSLENÍ ODŠKODNĚNÍ PRO 

ZÁSTUPCE 
SPARVEDLIVOST 

JE ODŠKODNĚNÍ VĚTŠÍ NEŽ ROČNÍ 

PRŮMĚR PROVIZÍ DLE ČL. 17 (2B) 

ODŠKODNĚNÍ VE VÝŠI ROČNÍHO 

PRŮMĚRU PROVIZÍ DLE ČL . 17 2B) ODŠKODNĚNÍ DLE VÝPO ČTU 

NE 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE NEMÁ 

NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ 

MÁ ZASTOUPENÝ I NÁROK NA 

ODŠKODNĚÍ DLE ČL.18? 

ZÍSKAL OBCHODNÍ ZÁSTUPCE NOVÉ 

ZÁKAZNÍKY NEBO TRVALE ZLEPŠIL 

OBCHODY ZASTOUPENÉHO? 

VYČÍSLENÍ PROVIZÍ, KTERÉ 

ZÁSTUPCE ZÍSKAL ZA NOVÉ 

ZÁKAZNÍKY /TRVALÉ ZLEPŠENÍ SE 

STÁVAJÍCÍMI ZÁKAZNÍKY  

POSLED.12 MĚSÍCŮ PŘED 

UJKONČENÍM SMLOUVY 

 



 

 

Příloha č. 6: Karta právních rizik vstupu na trh Evropské unie prostřednictvím obchodního zástupce 
 
 IDENTIFIKACE RIZIKA  

 
POPIS RIZIKA  
 

NÁSLEDEK RIZIKA  
 

ŘÍZENÍ RIZIKA  
 

1. OMEZENÁ FLEXIBILITA 

NASTAVENÍ PROVIZE  
VOLNOST NASTAVENÍ ODMĚŇOVÁNÍ JE 

LIMITOVÁNA (NAPŘ. VZNIK A ZÁNIK 

NÁROKU NA PROVIZI, SPLATNOST). 
 

PROFITABILITA CELÉ TRANSAKCE 

MŮŽE  BÝT NARUŠENA JINÝM NEŽ 

PLÁNOVANÝM CASH FLOW. 
 

IDENTIFIKACE KONKRÉTNÍCH 

PRÁVNÍCH REGULATIVŮ TÝKAJÍCÍCH 

SE PROVIZE. 
 

2. PŘEKVALIFIKOVÁNÍ 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NA 

DISTRIBUTORA (Z POHLEDU 

SOUTĚŽNÍHO PRÁVA) 

Z POHLEDU SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, PODÍL 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NA NĚKTERÝCH 

RIZICÍCH A SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADECH 

TRANSAKCE MŮŽE VÉST 

K PŘEKVALIFIKOVÁNÍ VZTAHU 

OBCHODNÍHO ZASTOUPENÍ NA VZTAH 

DISTRIBUTORSKÝ. 
 

V OBLASTI SOUTĚŽNÍHO PRÁVA 

PODNIKATEL NEDOSÁHNE PŮVODNÍHO 

ZAMÝŠLENÉHO CÍLE, JE TŘEBA SE 

PŘIZPŮSOBIT POŽADAVKŮM 

SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. 
 
 

OŠETŘIT VZTAH S OBCHODNÍM 

ZÁSTUPCEM TAK, ABY NA NĚJ 

NEBYLY PŘENESENY ŽÁDNÁ RIZIKA A 

NÁKLADY . 
 

3. OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SE 

STANE ZAMĚSTNANCEM 

PODNIKATELE 
 

DLE NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH ÚPRAV SE 

MŮŽOU NA OBCHODNÍHOZÁSTUPCE 

VZTAHOVAT PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY A 

KVALIFIKOVAT ZAMÝŠLENÝ VZTAH 

S OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM NA 

PRACOVNĚPRÁVNÍ. 
 

JINÉ PODMÍNKY A FINANČNÍ NÁROKY, 
KTERÉ BUDE PRACOVNĚPRÁVNÍ 

PRÁVNÍ VZTAH VYŽADOVAT . 
 

IDENTIFIKOVAT KRITÉRIA PŘÍSLUŠNÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY, PRO KTERÉ SE MŮŽE 

STÁT ZAMÝŠLENÝ OBCHODNÍ 

ZÁSTUPCE PODNIKATELOVÝM 

ZAMĚSTNANCEM A TYTO OŠETŘIT V 

NASTAVENÉM OBCHODNÍM VZTAHU. 

4. NÁROK NA PROVIZI I BEZ 

AKTIVNÍ Ú ČASTI 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

(PŘÍPAD VÝHRADNÍHO 

ZASTOUPENÍ) 
 

 PŘI VÝHRADNÍM ZASTOUPENÍ VZNIKNE 

OBCHODNÍMU ZÁSTUPCI  NÁROK  NA 

PROVIZI I BEZ JEHO AKTIVNÍ ÚČASTI 

VYPLÁCENÍ PROVIZE OBCHODNÍMU 

ZÁSTUPCI I  V PŘÍPADĚ JEHO 

NEČINNOSTI 
 

VZÍT V ÚVAHU NAVÝŠENÉ NÁKLADY 

NA PROVIZI. 
 



 

 

 IDENTIFIKACE RIZIKA  
 

POPIS RIZIKA  
 

NÁSLEDEK RIZIKA  
 

ŘÍZENÍ RIZIKA  
 

5. OMEZENÁ FLEXIBILITA 

NASTAVENÍ VÝHRADNÍHO 

ZASTOUPENÍ 
(PŘÍPAD NEPRAVÉHO 

ZASTOUPENÍ  DLE 

SOUTĚŽNÍHO PRÁVA)  
 

V PŘÍPADĚ NEPRAVÉHO ZASTOUPENÍ 

NEMOHU OMEZIT ZÁSTUPCI PRODEJ NA 

DANÉM ÚZEMÍ NEBO VYBRANÝM 

ZÁKAZNÍK ŮM, POKUD MU TOTO ÚZEMÍ 

NEBO ZÁKAZNÍKY PŘÍMO NESVĚŘÍM 

S EXKLUZIVNÍM PRÁVEM .  PŘESTO TZV. 
PASIVNÍ PRODEJ NESMÍ BÝT OBCHODNÍMU 

ZÁSTUPCI ZAKÁZÁN. 
 

ÚHRADA PROVIZE ZA ČINNOSTI 

ZÁSTUPCE MIMO MU PŘIDĚLENÉ 

ÚZEMÍ 
NEPLATNOST DOHODY PRO ROZPOR S 

POŽADAVKY SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. 
 

U NEPRAVÉHO ZASTOUPENÍ MUSÍ 

PODNIKATEL DEFINOVAT 

TERITORIÁLNÍ OMEZENÍ 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE V SOULADU 

S PRÁVNÍ ÚPRAVOU SOUTĚŽNÍHO 

PRÁVA. 
 

6. OMEZENÁ FLEXIBILITA 

NASTAVENÍ KONKURENČNÍ 

DOLOŽKY 
 

JUDIKATURA A PRÁVNÍ PŘEDPIS URČUJE 

JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT KONKURENČNÍ 

DOLOŽKA VYMEZENÁ (NAPŘ. OMEZENÍ DVA 

ROKY).  
 

ZAMÝŠLENÉ KONKURENČNÍ OMEZENÍ 

SE NEBUDE APLIKOVAT NEBO SE BUDE 

APLIKOVAT V  JINÉM ROZSAHU, NEŽ 

PODNIKATEL POŽADOVAL. 
 

SJEDNÁNÍ KONKURENČNÍ DOLOŽKY 

V SOULADU S POŽADAVKY PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A JUDIKATURY. 
 

7. VÝZNAMNÉ NÁKLADY 

SOUVISEJÍCÍ S UPLATNĚNOU 

KONKURENČNÍ DOLOŽKOU  
 

VÝZNAMNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S 

UPLATNĚNOU KONKURENČNÍ DOLOŽKOU 

PŘI UKONČENÍ SMLOUVY. 
 

SJEDNÁNÍ KONKURENČNÍ DOLOŽKY 

S SEBOU PŘINÁŠÍ KOMPENZACI, TEDY 

DODATEČNÉ NÁKLADY PŘI UKONČENÍ 

VZTAHU . 
 

VZÍT V ÚVAHU VÝZNAMNÉ NÁKLADY 

SOUVISEJÍCÍ S UPLATNĚNOU 

KONKURENČNÍ DOLOŽKOU. 
 

8. OMEZENÁ FLEXIBILITA 

ZÁKAZU SOUBĚŽNÝCH 

KONKURENČNÍCH ČINNOSTÍ 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  
 

OMEZENÁ FLEXIBILITA ZAKÁZAT 

OBCHODNÍMU ZÁSTUPCI PŮSOBIT V 

KONKURENČNÍ ČINNOSTI PO DOBU TRVÁNÍ 

SMLOUVY (ZEJMÉNA PRO NEPRAVÉ 

ZASTOUPENÍ), OMEZENÍ JE MOŽNO 

LIMITOVAT JEN NA PĚT LET. 
 

ZÁKAZ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

VYKONÁVAT SOUBĚŽNĚ 

KONKURENČNÍ AKTIVITY ZANIKNE PO 

PĚTI LETECH. 
 

ZÁKAZ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

VYKONÁVAT SOUBĚŽNĚ 

KONKURENČNÍ AKTIVITY ZANIKNE PO 

PĚTI LETECH. JE NUTNO VZÍT 

V ÚVAHU ČASOVOU OMEZENOST 

ZÁKAZU . 
 



 

 

 IDENTIFIKACE RIZIKA  
 

POPIS RIZIKA  
 

NÁSLEDEK RIZIKA  
 

ŘÍZENÍ RIZIKA  
 

9. OMEZENÁ FLEXIBILITA 

UKONČENÍ VZTAHU 

S OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM A 

VÝZNAMNÉ NÁROKY 

ZÁSTUPCE PŘI UKONČENÍ 

VZTAHU  

VÝZNAMNÝ NÁROK OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE NA ODŠKODNĚNÍ A NÁHRADU 

ŠKODY V PŘÍPADĚ UKONČENÍ VZTAHŮ, 
VÝŠE ODŠKODNĚNÍ JE PŘEDEM NEJASNÁ. 
 
PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULUJE NEJKRATŠÍ 

MOŽNOU DÉLKU VÝPOVĚDNÍ LHŮTY.  
 

VÝZNAMNÉ NÁKLADY P ŘI UKONČENÍ 

SMLUVNÍHO VZTAHU S OBCHODNÍM 

ZÁSTUPCEM. 
 
NENÍ MOŽNÉ UKONČIT VZTAH 

S OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM V KRATŠÍ 

LHŮTĚ, NEŽ UPRAVUJE PŘEDPIS . 
 

VZÍT V ÚVAHU PODMÍNKY A 

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S UKONČENÍM 

VZTAHU S OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM. 

10. NÁROK OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE NA PROVIZI I PO 

UKONČENÍ SMLOUVY 

OBCHODNÍMU ZÁSTUPCI PŘÍSLUŠÍ 

V URČITÝCH PŘÍPADECH PROVIZE I PO 

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE, NEJISTÉ JE VŠAK 

URČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO OBDOBÍ PO ZÁNIKU 

SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ, ZA 

KTEROU PROVIZE NÁLEŽÍ.  
 

- NEJASNÁ VÝŠE NÁROKU 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE. 
 
- DODATEČNÉ NÁKLADY PO UKONČENÍ 

SPOLUPRÁCE SE ZÁSTUPCEM. 

IDENTIFIKOVAT PRINCIP VÝPLAT 

„DOBÍHAJÍCÍCH“  PROVIZÍ PO 

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE PŘÍMO VE 

SMLOUVĚ, S TÍM ŽE TAKOVÁ ÚPRAVA 

NESMÍ BÝT V NEPROSPĚCH 

ZÁSTUPCE. 

11. OMEZENÁ FLEXIBILITA 

VOLBY PRÁVA 
 
 

V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH 

SJEDNANÁ VOLBA PRÁVA NEBUDE PLATNÁ. 
 

PRO NĚKTERÉ PRÁVNÍ ASPEKTY JE 

NUTNO APLIKOVAT PRÁVO DANÉHO 

ČLENSKÉHO STÁTU (NAPŘ. KLAUZULE 

O ODŠKODNĚNÍ). 
 
PODNIKATEL BUDE MUSET 

POSTUPOVAT JINAK, NEŽ ZAMÝŠLEL. 
 

IDENTIFIKOVAT V  KONKRÉTNÍ 

ČLENSKÉ ZEMI ZÁVAZNÁ USTANVENÍ, 
OD KTERÝCH SE NELZE ODCHÝLIT 

VOLBOU PRÁVA JINÉHO ČLENSKÉHO 

STÁTU. 
 

 
Zdroj: Autor. 


