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Uzavírání smluv podle nového občanského
zákoníku

Uzavření smlouvy již
doručením objednávky zboží
nebo doručením pozměněné
nabídky? I tyto změny
přinese nový občanský
zákoník.

I  nový  zákoník  nadále  obsahuje
podrobná pravidla pro vznik smlouvy.
Až na výjimky je však neprohlašuje za
k o g e n t n í .  V ý s l o v n ě  n a o p a k
předpokládá, že si strany pro uzavření
smlouvy  sjednají  vlastní  pravidla.
Zákonná  úprava  vzniku  smlouvy  se
potom  použije  jen  přiměřeně.  Bude
tedy  zá ležet  jen  na  smluvních
partnerech, zda, popř. v jakém rozsahu,
se  odchý l í  od  n íže  popsaných
ustanovení  nového  občanského
zákoníku.
Podstatou  vzniku  smlouvy  bude  i
nadále nabídka a její přijetí. Stejně jako
dnes  bude  smlouva  uzavřena
především tehdy, bude-li přijetí nabídky
doručeno  nabízejícímu.  Napříště  však
bude  možné  také  v  obecném  právu
občanském použít některé instituty, jež
j s o u  d n e s  z n á m é  j e n  z
obchodně-právních vztahů. Jde např. o
tzv.  reálnou  akceptaci  nabídky,  na
základě které bude moci osoba, jíž je
nabídka určena, nabídku přijmout i tak,
že se podle ní zachová (s přihlédnutím
k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou
strany  mezi  sebou  zavedou,  nebo
bude-li to obvyklé). Libovolnou nabídku
bude  možné  učinit  také  neurčitému
okruhu  osob,  jako  tzv.  veřejnou
nabídku (dnešní institut tzv. veřejného
návrhu).
Zvláště  podnikatelů  se  však  dotkne
podstatně širší pojetí nabídky. Neurčí-li
podnikatel výslovně jinak, za (závaznou)
nabídku k  uzavření  smlouvy se  bude
považovat  již  jeho  návrh  dodat  zboží
nebo  poskytnout  službu  za  určenou

cenu  učiněný  reklamou,  v  katalogu
nebo  vystavením  zboží.  Taková
nabídka  bude  ze  zákona  činěna
s  výhradou  vyčerpání  zásob  nebo
ztráty  schopnosti  podnikatele  plnit.
Pokud  tedy  zákazník  na  uveřejněnou
rek lamu  č i  kata log  zareagu je
objednávkou konkrétního počtu kusů či
rozsahu  služby  za  inzerovanou  cenu,
dojde  k  uzavření  smlouvy  již  jejím
doručením podnikateli. Stávající úprava
naopak  považuje  reklamu,  katalog  či
výlohu  za  pouhou  výzvu  k  podávání
nabídek a je pouze na podnikateli, zda
nabídky zákazníků přijme.
Revoluční  změnou je částečný odklon
od doktríny plného konsensu stran. Ta
ovládá dnešní právo a nezná výjimek.
Smlouva podle ní může vzniknout, jen
dohodnou-li  se strany na celém jejím
obsahu, včetně „nepodstatných“ částí
(tedy např.  i  znění  rozhodčí  doložky).
Nový  občanský  zákoník  sice  tento
princip  přebírá,  zároveň  z  něj  však
stanoví celou řadu výjimek.
Významný je předně nový právní režim
tzv.  modifikovaného  přijetí.  Nabízející
např.  nabídne  zboží  za  určitou  cenu,
příjemce jeho nabídku přijme, vymíní si
však výhradu splátek, rozhodčí doložku,
smluvní pokutu atd. Dle dnešní úpravy
platí  takový  úkon  příjemce  za  novou
nabídku (protinávrh).  Je  na původním
nabízejícím,  zda  ji  přijme.  Dle  nové
úpravy  bude  smlouva  uzavřena  již
doručením  takového  přijetí,  a  to
s  danou  modif ikací,  t j .  ve  znění
příjemcových  dodatků  či  odchylek.
Podmínkou bude, že doplňky podstatně
nezmění  podmínky  nabídky  a  že  je
navrhovatel  bez  zbytečného  odkladu
neodmítne  (resp.  že  nabídka  od
začátku  nebude  obsahovat  doložku
vylučující takové modifikace). Nabízející
tak budou muset podrobněji  studovat
akceptační jednání příjemců a sledovat,
zda z nich neplynou modifikace, s nimiž
by nesouhlasili. Pokud včas nezareagují,

bude smlouva uzavřena s tím obsahem,
jaký doplnil příjemce.
Podobně se bude postupovat v případě
nesrovnalost í  v  potvrzovacích
protokolech, zápisech z jednání apod.
Dohodne-li si podnikatel ústně smlouvu
s druhou stranou (i nepodnikatelem) a
druhá  strana  její  obsah  iniciativně
sepíše  a  zašle  podnikateli,  přičemž
však pravý obsah jednání v dobré víře
z k r e s l í  ( n a p ř .  n á s l e d k e m
nedorozumění) ,  bude  smlouva
uzavřena v novém „potvrzeném“ znění.
To vše za podmínky, že odchylky změní
skutečně ujednaný obsah smlouvy jen
nepodstatně a tak, že by je rozumný
podnikatel  ještě  schválil.  Dotčený
podnikatel se z nich vyváže leda tím, že
je  bez  zbytečného  odkladu  odmítne.
Nepřečte-li si potvrzovací zápis pozorně,
nebo vůbec, půjde to k jeho tíži.
Za  zmínku  stojí  také  nový  způsob
řešení kolize všeobecných obchodních
podmínek. Odkáží-li strany v nabídce i
v jejím přijetí  na obchodní  podmínky,
které si budou odporovat, dojde přesto
k uzavření smlouvy. Logicky však jen
s  tím  obsahem,  ve  kterém  se  oba
dokumenty věcně kryjí.  Ve zbytku se
místo  nich  uplatní  subsidiární  úprava
zákonná. I zde tedy bude třeba namístě
mnohem větší bdělost.
Klíčový praktický význam bude hrát
§ 1716 nového kodexu. Budou-li strany
považovat  smlouvu  za  uzavřenou,  ve
skutečnost i  s i  však  neujednaj í
náležitost, která je pro uzavření takové
smlouvy  nezbytná,  smlouva  bude
přesto  platná,  pokud  bude  možné
dovodit  (např.  z  následného  chování
stran),  že by ji  strany uzavřely i  tak.
Ustanovení tak dopadne na případy, ve
kterých  strany  spornou  náležitost
vůbec neujednají (např. nebudou vědět,
že  je  pro  dané  jednání  nezbytná).
Častěji se však bude týkat situací, ve
kterých se problematická část smlouvy
později ukáže jako neplatná či zdánlivá
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(např. pro neurčitost). Pokud pak např.
nebude sjednána výše ceny či způsob
jejího určení, stanoví se ve výši obvyklé
v  době  a  v  místě  uzavření  smlouvy.
Nebude-li ji možné takto stanovit, určí ji
soud.
Podnikatelé  také jistě  uvítají  možnost
„jednostranné“  změny  všeobecných
obchodních  podmínek  u  smluv

zavazujících dlouhodobě k opětovným
p l n ě n í m  s t e j n é h o  d r u h u .  K
jednostranné  změně  podmínek  však
budou moci přikročit jen tehdy, pokud
bude  tato  možnost  předem ujednána
(včetně  toho,  jak  se  změna  druhé
straně  oznámí)  a  zároveň  bude  mít
druhá strana právo odmítnout změny a
vypovědět  smlouvu  (bez  sankcí  a  ve
výpovědní době dostatečné k obstarání

o b d o b n ý c h  p l n ě n í  o d  j i n é h o
dodavatele) .
Jak  je  vidět,  nová  úprava  bude  nutit
podnikatele,  aby  věnovali  více  času
přípravě a kontrole smluv, aby se jim
v  budoucnu  nestalo,  že  se  budou
zavázáni  ze  smluv,  o  kterých  ani
nevěděli, že je mají uzavřené.
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