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Struktura prezentace 

 Obecné náležitosti smluv a právních úkonů 

 Typy smluv a jejich specifika 

 Odpovědnost a její formy 

 Správné a nesprávné smluvní formulace  

 Změny smlouvy 

 Vymahatelnost smluvních závazků 
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Obecné náležitosti 

 obecné náležitosti smluv a právních úkonů 

 smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní 
úkon 

 náležitosti právního úkonu 

 způsobilost smluvních stran 

 vážnost 

 určitost 

 srozumitelnost 

 soulad se zákonem, obchodními zvyklostmi a dobrými 
mravy 
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Typy smluv 

 smlouvy pojmenované  (nominátní) = smlouvy, které 
jsou v zákoně výslovně popsány jako smluvní typ 
včetně zvláštních ustanovení platících pouze pro 
tento smluvní typ 

 smlouvy nepojmenované (inominátní)  = výrazem 
smluvní svobody, která umožňuje uzavřít i jinou 
smlouvu než která je výslovně popsaná v zákoně a 
kterou zákon jinak nevylučuje 

 smlouvy smíšené 
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Odpovědnost 

 konstrukce odpovědnosti v českém právu 

 odpovědnost za škodu 

 odpovědnost za vady 

 omezení odpovědnosti 

 smluvní pokuta 

 možná řešení omezení odpovědnosti za škodu 
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Správně formulované závazky 

 práva a povinnosti musí být jasně formulovány 

 závazek formulovat jako závazek, povinnost 
jako povinnost 

 porušení právních povinností ve vazbě na 
odstoupení od smlouvy a náhradu škody 

 rozdíl mezi odstoupením a výpovědí 
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Textace smlouvy 

 Každá smlouva musí obsahovat jasně 
formulovaný závazek 

 „je povinen, zavazuje se, zajistí, je odpovědný“ 
vs.  

 „will use commercially reasonable efforts, as 
soon as reasonably practicable, comply with 
any reasonable requests“   
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Změny smlouvy 

 Forma smluv: 
 Písemní vs. ústní 

 Hmotná forma vs. elektronická 

 

 Změny smlouvy: 
 Jednostranné (VOP) vs. nezměnitelnost  

 Příklad: XY may update or modify these security 
standards from time to time provided such 
updates and modifications will not result in a 
material degradation in the security of the 
Services   
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Vymahatelnost smlouvy 

 Závazek lze vymáhat, pokud: 
 Je určitý/exaktní/přesně určitelný 
 Je prokazatelné jeho porušení 
 Př.: „XY monitors a variety of communication channels 

for security incidents, and XY’s security personnel will 
react promptly to known incidents“ 
 
 

 V IT hrají důležitou roli: 
 Nezávislé monitorovací systémy 
 Certifikace a audity 
 Znalci 
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Závěr 

 Písemná smlouva je více než vhodná 

 I elektronická smlouva je písemná 

 Slib nezarmoutí, ale závazek je lepší 

 Závazek musí být určitý, přesný, nesporný 

 Kdo neprokáže porušení závazku, nemůže se 
domáhat zákonných nároků 

 V technických aspektech se vyplatí nezávislé 
systémy pro vyhodnocení plnění závazků 
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