Přijetí nabídky
§ 1740
3) Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez
zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Navrhovatel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v
nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.
§ 1741
Při nabídce určené více osobám je smlouva uzavřena, přijmou-li nabídku všechny tyto osoby, pokud z jejího obsahu vyplývá úmysl
navrhovatele, aby se stranou smlouvy staly všechny osoby, jimž je nabídka určena, anebo lze-li takový úmysl rozumně předpokládat z
okolností, za nichž byla nabídka učiněna. Totéž obdobně platí, je-li zřejmý úmysl navrhovatele, aby se stranou smlouvy stal určitý počet
těchto osob.
§ 1742
Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím.
§ 1743
(1) I pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí osobu,
které nabídku učinil, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou.
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(2) Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí nabídky, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhovateli včas,
kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhovatel bez odkladu vyrozumí
alespoň ústně osobu, které byla nabídka určena, že považuje nabídku za zaniklou.
§ 1744
S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka
určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku,
kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.
§ 1745
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.
Oddíl 3
Obsah smlouvy
§ 1746
(1) Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy
stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv.
(2) Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.
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§ 1747
Je-li smlouva bezúplatná, má se za to, že se dlužník chtěl zavázat spíše méně než více.
§ 1748
Má se za to, že ujednání, že určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána dodatečně, je podmínkou účinnosti uzavřené
smlouvy.
§ 1749
(1) Ujednají-li strany, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud, je takové určení podmínkou účinnosti smlouvy.
Neurčí-li třetí osoba náležitost smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li ji určit, může kterákoli strana navrhnout, aby tuto náležitost
určil soud.
(2) Při určení náležitosti se přihlédne k účelu, který smlouva zřejmě sleduje, k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavírána, jakož i k
tomu, aby byly práva a povinnosti stran poctivě uspořádány.
§ 1750
Nenavrhne-li oprávněná strana doplnění obsahu smlouvy v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku od uzavření smlouvy, má se za to,
že se smlouva od počátku ruší.
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§ 1751
(1) Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám
známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.
(2) Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem
určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li
to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.
(3) Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované
odbornými nebo zájmovými organizacemi.
§ 1752
(1) Uzavírá-li strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním
stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba
jejich pozdější změny, lze si ujednat, že strana může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Ujednání je platné, pokud bylo
předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto
důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele; nepřihlíží se však k ujednání,
které s takovou výpovědí spojuje zvláštní povinnost zatěžující vypovídající stranu.
(2) Nebyl-li ujednán rozsah změn obchodních podmínek, nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již
při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních
nebo majetkových poměrů.
§ 1753
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Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k
opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho
vyjádření.
§ 1754
(1) Použijí-li strany ve smlouvě doložku upravenou v užívaných vykládacích pravidlech, má se za to, že touto doložkou zamýšlely
vyvolat právní účinky stanovené vykládacími pravidly, na něž se ve smlouvě odvolaly, popřípadě těmi vykládacími pravidly, která se s
přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají.
(2) Není-li jedna ze stran smlouvy podnikatelem, lze se vůči této straně dovolat významu doložky, jen pokud se prokáže, že její
význam musel být této straně znám.
§ 1755
Vzdá-li se strana všeobecně námitek proti platnosti smlouvy, nepřihlíží se k tomu.
Oddíl 4
Forma smlouvy
§ 1756
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Není-li smlouva uzavřena slovy, musí být z okolností zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti; přitom se přihlédne nejen k chování
stran, ale i k vydaným ceníkům, veřejným nabídkám a jiným dokladům.
§ 1757
(1) Po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné
formě potvrdí.
(2) Učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí
smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen
v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by
je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne.
(3) Odstavec 2 se použije i v případě, že smlouva byla uzavřena při podnikání jedné ze stran a její obsah potvrdí druhá strana.
§ 1758
Dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To
platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.
Oddíl 5
Účinky smlouvy
Obecná ustanovení
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§ 1759
Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným
osobám smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.
§ 1760
Skutečnost, že strana nebyla při uzavření smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, sama o sobě
neplatnost smlouvy nevyvolává.
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Acceptance of an offer
§ 1740
3) An answer with an amendment or a deviation, which does not substantially alter the terms of the offer, is considered an acceptance of
the offer, unless the proposer, declines such an acceptance without any undue delay. The proposer may rule out an acceptance with an
amendment or a deviation in advance in his offer, or by any other way, which does not raise any doubt.
§ 1741
If the offer is designated for more persons, the contract is concluded when the offer is accepted by all such persons, provided the
content of the offer implies the intention of the proposer, for all the receivers of the offer to become parties of the contract, or if such an
intention can reasonably be expected, based on the circumstances under which the offer was made. The same applies, if there is a clear
intention of the proposer, that a certain number of these persons should become parties of the contract.
§ 1742
An acceptance of the offer may be withdrawn, if the withdrawal reaches the proposer no later than along with the acceptance.
§ 1743
(1) Even a late acceptance of the offer has the effect of a timely acceptance, if the proposer, without undue delay, at least verbally
informs the receiver of the offer, that he considers the acceptance timely, or if he starts to behave in accordance with the offer.
(2) If the document, which expresses an acceptance of the offer implies that it has been sent in such circumstances, that it would
have reached the proposer in due time if its delivery had been carried out in a normal manner, the late acceptance has the effect of a
timely acceptance, unless the proposer, without any delay, notifies, at least verbally, the person to whom the offer was addressed, that he
considers the offer as having lapsed.
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§ 1744
With regard to the content of the offer or to the practices which the parties have established between themselves, or if it is common,
the person to whom the offer is addressed can accept the offer by taking an action according to its content, especially by providing or
receiving its performance. Such an acceptance of the offer is effective when the action occurred, provided it has occurred in time.
§ 1745
The contract is concluded when the acceptance of an offer becomes effective.
Section 3
Contract contents
§ 1746
(1) Legal provisions governing the individual contract types shall apply to such contracts, the content of which includes the essential
terms of the contracts, as defined in the basic provisions for each of these contracts.
(2) Parties may also conclude such a contract, which is not particularly regulated as a contract type.
§ 1747
If the contract is gratuitous, it is assumed that the debtor wanted to commit rather less than more.
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§ 1748
It is understood, that an arrangement that a certain part of the content of the contract will be negotiated between the parties later
is a condition for the effectiveness of the contract.
§ 1749
(1) If the parties agree that a certain part of the contract will be defined by a third party or by the court, such a definition constitutes
a condition of the contract. If the third party fails to define the given term of the contract within a reasonable time, or if the third party
refuses to define it, either party may propose this term to be decided by a court.
(2) When defining the term, the purpose which is apparently pursued by the contract, the circumstances under which the contract
was concluded, as well as a fair arrangement of the rights and obligations of the parties shall be taken into account.
§ 1750
If the entitled party fails to supplement the content of the contract within the agreed period, or within one year from the
conclusion of the contract, the contract shall be considered cancelled from the beginning.
§ 1751
(1) A part of the content of the contract can be determined by a reference to the business terms and conditions, which are attached
to the offer by the proposer or which are known to the parties. Divergent provisions of the contract prevail over the business terms and
conditions.
(2) Should the parties refer to different business terms and conditions, which contradict each other, in the offer and in the
acceptance of the offer, the contract is concluded despite this contradiction, with its content determined only to the extent to which the
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conditions are not in conflict; this is valid even if the conditions rule it out. If either party rules it out, without any undue delay after
exchanging the expressions of their wills, the contract is not concluded.
(3) If the contract is concluded between the entrepreneurs, a part of the contract content can be determined by a mere reference to
the terms and conditions drawn up by professional or special interest organizations.
§ 1752
(1) If a party, in the ordinary course of trade, encloses contracts with larger number of persons, binding to repeated performances of
the same type in the long term, with a reference to business terms and conditions, and if it is clear from the nature of the obligation at the
time of the contract negotiations, that a reasonable subsequent change of the conditions is necessary, it can be agreed, that the party can
make the changes of the said conditions to an appropriate extent. The agreement is valid, if at least the way of notification of the change
to the other party has been agreed in advance, and if this party is granted the right to refuse the changes and to withdraw from its
obligations for this reason, giving sufficient time to arrange similar provisions of corresponding services from other suppliers; However,
the arrangement, establishing a special obligation burdening the denouncing party upon the withdrawal is disregarded.
(2) Unless the extent of the changes of the business conditions has been agreed, the changes induced by such a change in the
circumstances, which must have been expected by the party referring to the business conditions at the time of the conclusion of the
contract, and the changes induced by changing its personal or financial situation shall be disregarded.
§ 1753
Establishing the terms and conditions that the other party could not reasonably expect is ineffective, if it has not been expressly accepted
by this party; the opposite arrangement is disregarded. An assessment of whether the provision is of this type shall be made considering
not only its content, but also the manner of its expression.
§ 1754
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(1) If the parties use a clause adapted to used interpretation rules, it is understood that this clause was intended to produce legal
effects specified by the interpretation rules to which the contract refers, or those interpretation rules, which are commonly used, with
respect to the nature of the contract.
(2) If one of the parties of the contract is not an entrepreneur, the meaning of the clause can be applied against this party only if it
can be proven that its meaning must have been known to this party.
§ 1755
If a party generally waives its objections to the validity of the contract, it is disregarded.
Section 4
Form of the contract
§ 1756
If the agreement is not concluded in words, the intention of the parties to negotiate its requirements must be obvious from the
circumstances, while not only the behaviour of the parties, but also published price lists, public offerings, and other evidence shall be
taken into account.
§ 1757
(1) After the conclusion of a contract between the parties in a form other than in writing, the parties are free to decide whether they
confirm the contents of the contract in writing.
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(2) If one party makes such a confirmation in a good belief that her confirmation describes the contents of the agreement faithfully,
the contract is considered concluded with the contents stated in the confirmation, even if it contains deviations from the actually agreed
content of the contract. This applies only if the deviations indicated in the confirmation change the actual content of the contract only in
an unsubstantial way, and if they are of such a nature that a reasonable entrepreneur would approve them, and under the condition that
the other party does not refuse these deviations.
(3) Art.2 shall apply even if the agreement was concluded during the business of one of the parties and its content is confirmed by
the other party.
§ 1758
If the parties agree to use a certain form for the contract conclusion they are presumed not to intend to be bound by such a contract
unless the form is complied with. This applies even if one of the parties expresses its will to conclude the contract in a written form.
Section 5
Effects of a contract
General provisions
§ 1759
A contract obliges the parties. It can be amended or terminated only with the consent of all parties, or for other legal reasons. It
affects other persons only in cases specified by law.
§ 1760
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The fact that the party was not entitled to deal, at the time of conclusion of the contract, with what is to be performed according to the
contract, does not automatically void the contract.
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