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Rekodifikace soukromého práva vyvolala mj. velkou poptávku po komentářích a 

přinesla řadu publikačních a komerčních příležitostí, jichž se chopili přečetní autoři s různou 

mírou kvalifikace i odvahy (a někdy pohříchu i drzosti) a vytvořili rozsáhlé soubory textů, 

s nimiž je ovšem orientace v nové materii někdy paradoxně obtížnější, než kdyby nebyly bývaly 

vytvořeny. Jeviště postrekodifikačních jednorázových přednášek a přednáškových seriálů pro 

veřejnost je ještě pestřejší. Neustálenost názorů a jejich rozkolísanost je způsobena především 

tím, že tvůrčí rozlet a kreativitu řady komentátorů nesvazuje kromě sebereflexe judikatura právě 

v těch otázkách, které občanský zákoník upravuje nově.  

Samotné komentáře ovšem podle otřelého (nicméně často pravdivého) rčení většinou 

končí tam, kde začínají problémy. To se nedá rozhodně říci o praktické příručce JUDr. Dany 

Ondrejové, Ph.D., kterou nazvala přesně a výstižně Průvodce uzavíráním smluv. Dlouholetá 

učitelka na brněnské katedře obchodního práva a praktikující advokátka umně spojila 

teoretickou erudici a publikační zběhlost s citem pro konkrétní praktické problémy a nabídla 

promyšlené a přitom jednoduché (a co možná bezpečné a spolehlivé) návody pro jejich řešení.  

Kniha se nesnaží být jen dalším z řady komentářů, byť se samozřejmě nemůže nepřiklonit k té 

či oné možné interpretaci textu zákona; není v prvé řadě vůbec komentářem, ale je veskrze 

praktickou příručkou smluvního právníka v nové situaci po rekodifikaci základního předpisu a 

po zrušení obchodního zákoníku. Pomáhá mu v orientaci v konkrétních situacích „dožívání“ 

staré úpravy v podobě vztahů založených podle obchodního zákoníku, resp. podle obchodního 

i občanského zákoníku, nebo i jen podle zákoníku občanského. Velkou pozornost proto věnuje 

právě přechodným ustanovením, od nichž by ostatně kvalifikovaný čtenář-praktik měl každý 

právní předpis začít číst. Některé drobné nepřesnosti v hodnocení minulé úpravy nemají dnes 

již praktický dopad (na s. 66 se např. konstatuje, že obchodní zákoník neznal tzv. předsmluvní 

odpovědnost – § 271 obch. zák. ji však v redukované podobě upravoval, a to způsobem o nic 

méně explicitním nežli stávající občanský zákoník v ustanoveních § 1728–1730).  

Autorka se velmi podrobně věnuje právnímu režimu různých druhů smluv podle jejich 

obsahu a podle důvodu jejich vzniku. Zhruba šestina rozsahu knihy se zabývá těmito 

režimovými otázkami velmi analyticky a nevyhýbá se ani složitým problémům smluv 

uzavřených podle zákona o veřejných zakázkách a aplikaci zásad nového občanského zákoníku 

na smlouvy uzavřené před jeho účinností. Neuzavírá se ani tradicionalisticky do dřívější 

„obchodněprávní rezervace“ a věnuje se i specifikům tzv. jednostranných obchodů – smlouvám 

uzavíraným se spotřebitelem. Potřebnou pozornost věnuje i vlivu obchodních podmínek na 

kontraktaci.  

Ocenění si zaslouží podle mého názoru něco, co by leckdo mohl pokládat za nedostatek 

autorčina přístupu – totiž neutuchající disciplinované zaměření na veskrze praktické dopady 

té či oné otázky. Dana Ondrejová by díky své odborné erudici samozřejmě byla schopna 

širokých teoretických a komparativních výkladů a úvah de lege ferenda. O řadě dílčích otázek 

rozsáhlejší pojednání ostatně již napsala a uveřejnila v odborném tisku. Nicméně vědomě a 

autorsky žánrově ukázněně (nehledíc na možné sebezapření a pravděpodobná „akademická 

muka nedostatečnosti“) „neprodává“ své myšlenky opakovaně jen proto, že je už má seřazeny, 
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aby nezahlcovala čtenáře-praktika něčím, co ten od textu nečeká (to dokládá i úsporný a pečlivě 

účelově redukovaný seznam základních pramenů, o něž se autorka opírá).   

Přitom ovšem teoretický příspěvek k názorovému tříbení práce obsahuje nejeden, i když 

není „obalen“ obligátními přidruženými informacemi, které běžného praktika jen pramálo 

zajímají. Z textu je zřejmé, že se autorka výborně orientuje nejen v komentářové literatuře, ale 

že má výborný přehled i o starší a nejnovější judikatuře a že dokáže odhadnout její použitelnost 

na případy podléhající nové úpravě. Sympatické je, že nepřejímá rozmáhající se módu 

nahrazovat argumenty a konfrontaci s judikaturou pouhým laciným akademickým 

„přesvědčením“, které je praktikovi málokdy něco platné a není to většinou to, co by jej 

přednostně zajímalo. Dana Ondrejová si především s ohledem na něj dala práci „vydestilovat“ 

z řady právních vět judikátů konkrétní doporučení pro smluvní formulace.   

Text své příručky rozdělila do dvou celků. Ten první, nazvaný „Otázky ke zvážení před 

vytvářením (posuzováním) návrhu smlouvy“, je v poměru ke druhé podstatně rozsáhlejší části 

více didaktický a komentářový. Zabývá se právním režimem smlouvy, ev. jednotlivých 

smluvních institutů, specifiky smluv v závislosti na osobním statusu smluvních stran, obecnými 

(průřezovými) otázkami jednotlivých druhů smluv (dispozitivnost a kogentnost norem, 

přípravné a rámcové smlouvy, adhezní smlouvy, smlouvy spotřebitelské, význam obchodních 

podmínek při kontraktaci včetně podmínek FIDIC). Autorka se (evidentně především kvůli 

neprávnickému čtenáři) věnuje i elementaritám od nadpisu smlouvy, preambule, označení stran, 

smluvní definice, přes složitější otázky cenových ujednání, doby plnění, zajištění a utvrzení 

závazků, až po výklad o nejrůznějších smluvních doložkách a smluvních technikáliích (cca 50 

stran textu). Snaží se průběžně poskytovat doporučení a rady vždy tak, aby si kontrahent byl 

vědom příslušných rizik a věděl o možnostech a dokonce i formulacích, jimiž se dají rizika 

řídit.    

Autorka podle mého názoru věrně interpretuje právní úpravu, dospívá-li k závěru, že 

nové smluvní právo nedosáhlo deklarované jednotnosti, a že obsahuje řadu specifik závislých 

na osobním statusu subjektů (s. 28 a násl.). Toto poznání přetváří v praktické rady a doporučení, 

jak formovat smlouvu právě s ohledem na různé postavení jejích stran. Jen v nezbytném 

rozsahu je tato část druhem obecně závazkového repetitoria – totiž je-li opakováním či shrnutím 

materie potřebným pro pochopení konkrétní praktické rady či doporučení. Dominantním rysem 

práce je kazuističnost, jež se ostatně od praktické příručky očekává. Je však opřena o solidní 

doktrinální a judikatorní základ, takže se v ní čtenář neztratí a vždy má povědomí o obecnějších 

souvislostech problému.   

Druhá část knihy (pod názvem „Univerzální vzorová smlouva“) obsahuje na ploše více 

než 80 % svého celkového rozsahu soubor detailních a zdůvodněných návodů a rad z oboru 

kontraktačních dovedností. Název kapitoly je poněkud mnohoslibný, protože skutečně 

univerzální smlouvu nelze jako vzor  odpovědně nabídnout – praktik se bude samozřejmě řídit 

spíše vzory jednotlivých konkrétních smluvních typů. Jde tedy v textu spíše jen o obecný 

základ jakékoli vzorové smlouvy bez ohledu na typová specifika, jichž je ovšem celá řada. 

Tento přístup je pochopitelný. Stálo by však za úvahu, zda by ev. příští vydání nemohlo 

obsahovat pasáže věnované, když už ne všem typovým smlouvám, tak alespoň specifikům 

nejčastějších smluvních typů.   

Tato druhá a rozsáhlejší část práce může stejně tak dobře posloužit jak průměrnému 

začátečníkovi a smluvnímu amatérovi, který chce ušetřit na advokátovi, resp. hodlá i z jiných 
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důvodů smlouvat sám, tak i kvalifikovanému právníkovi, a to především zdůvodněním 

navrhovaného řešení a četnými odkazy na použitelnou judikaturu, které zvyšují věrohodnost 

navrhovaného smluvního řešení i pravděpodobnost úspěchu v případném sporu. Čtenář zde 

najde také nezbytné minimum souvisejících praktických doporučení opřených i o aktuální 

stanoviska judikatury, resp. o informaci o stavu odborné diskuse. 

Ke komentářům a k doktríně sahá autorka v případě, že neexistuje relevantní judikatura, 

resp. liší-li se doktrinální a judikované názory. Autorka se vesměs neutíká k oblíbené vytáčce 

„je třeba vyčkat, jak se k otázce postaví judikatura“, ale relevantní použitelnou judikaturu 

čtenáři nabízí. Nezaujetí stanoviska v nejisté a dosud nejudikované otázce ovšem může 

náročnější čtenáře frustrovat (srov. např. na s. 339 nekomentovaný rozpor v otázce, zda je 

možno sjednat nevypověditelnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou).  

Pokud text obsahuje popisné pasáže, tak jen v informačně nezbytné míře a hloubce; 

nemá ambice nahrazovat systematickou učebnici (která zase zpravidla nemá ambice stát se 

praktickou rukovětí kontrahenta). Rozlišení těchto dvou poloh zvládla autorka velmi dobře. 

Kniha ovšem může posloužit nejen jako výborná smluvní příručka pro praktiky, jež se dá číst 

nejen systematicky, ale dá se používat i na přeskáčku a v případě jednotlivé potřeby – k tomu 

slouží dobře zpracovaný věcný rejstřík a řada přehledných srovnávacích tabulek. Průvodce se 

totiž stejně dobře dá využít i jako velmi zajímavý studijní zdroj pro výuku a výcvik 

kontraktačních dovedností. Pro tento účel by však bylo vhodné rozšířit okruh pramenů i o 

obecně sdílné starší praktické příručky o ars contrahendi, které se vesměs úzce nevážou na 

platné právo.  

Prakticky velmi užitečná je subkapitola „Nejčastější smluvní chyby“, jež je ovšem 

obsažena jen u označování smluvních stran. V smluvní příručce by určitě stálo za to věnovat 

takovou pasáž i dalším okruhům a otázkám, v nichž se často chybuje.  

Další podnět pro příští vydání směřuje k širšímu okolí kontraktu. Zejména méně právně 

poučený čtenář by se z ní mohl dozvědět alespoň telegraficky především o některých 

veřejnoprávních omezeních smluvní volnosti a možná i o důsledcích porušení uzavřených 

smluv (byť jde o Průvodce uzavíráním smluv).  

Kniha je velmi praktická a užitečná a lze ji doporučit nejen odborným i laickým 

praktikům, ale i dobrým učitelům smluvního práva, zdůrazňujícím výcvik ve smluvních 

dovednostech. Navíc slibuje potenciál účelného rozšiřování a obsahového obohacení 

v případných dalších vydáních.   

 

                                                                                     prof. JUDr. Josef Bejček, PrF MU Brno  

 

 


