
Resumé:

Tato  práce  se zabývá analýzou vybraných zásad  českého a  anglického smluvního 

práva. Cílem práce bylo na vybraných zásadách poukázat na odlišné i společné prvky 

českého a anglického práva a rovněž ukázat odlišnosti v právní argumentaci mezi 

oběma právními řády. Autor popisuje v první kapitole význam anglického smluvního 

práva, následuje kapitola o uzavírání smluv v českém a anglickém právu. Pozornost je 

věnována návrhu na uzavření smlouvy, dále je pak analyzována možnost návrh zrušit 

a odvolat a je srovnáván odlišný přístup k této problematice v obou právních řádech. 

Následuje  popis  akceptace  návrhu,  okamžik  vzniku  smlouvy  a  účinnost  přijetí  v 

případě  jednání  na  dálku.  Je  provedeno  srovnání  s  PECL a  UNIDROIT a  autor 

dospívá  k závěru,  že  české  a  anglické  právo obsahuje  shodné řešení  akceptace  a 

perfekce smlouvy, které však nekoresponduje s úpravou v  PECL a UNIDROIT. Z 

tohoto  srovnávacího  pohledu  autor  kriticky  hodnotí  ustanovení  návrhu  nového 

občanského zákoníku, která se odchylují od současné právní úpravy a přijímají řešení 

v PECL a UNIDROIT. Následující kapitola popisuje anglický princip protiplnění a 

jeho  uplatňování  v  anglickém  právu.  Následuje  srovnání  právní  úpravy  změny 

smlouvy v českém a anglickém právu, kde je možné zásadu protiplnění promítnout i 

do českého práva. V této kapitole autor ve srovnávací analýze s anglickým právem 

kriticky hodnotí  rozhodovací  praxi  Nejvyššího  soudu  České  republiky týkající  se 

možnosti  změnit  stávající  smlouvu  konkludentně.  Pozornost  je  rovněž  věnována 

uplatnění zásady protiplnění v českém právu a v PECL a UNIDROIT. Na rozboru 

judikatury  Nejvyššího  soudu  České  republiky  je  popsáno  pronikání  zásady 

protiplnění i do českého práva. Následující kapitola se zabývá srovnáním možnosti 

odstoupení od smlouvy v České republice a v Anglii. Je analyzován odlišný přístup 

anglického práva ke sjednaným povinnostem, jsou zhodnoceny společné i  odlišné 

prvky v právní úpravě odstoupení od smlouvy. Následuje systematické srovnání dvou 

skutkově totožných rozhodnutí  z  České  republiky a  z  Anglie,  kde  byly prakticky 

demonstrovány odlišnosti v právní úpravě odstoupení od smlouvy v České republice 

a  v  Anglii.  Poslední  kapitola  je  závěr,  kde  je  učiněno  závěrečné  shrnutí  a  jsou 

provedena určitá doporučení.


