5. diel
Záväzky z jednostranných právnych úkonov
1.   oddiel
Verejný prísľub
§1
Všeobecné ustanovenia
Verejný prísľub zaväzuje toho, kto verejne vyhlási (sľubujúci), že poskytne odmenu alebo cenu
jednej prípadne viacerým osobám, ktoré splnia podmienky určené vo verejnom prísľube.
Prísľub odmeny
§2
1.   Ak je verejný prísľub viazaný na poskytnutie odmeny za podanie konkrétneho výkonu
v stanovenom čase alebo bez určenia času, dostane odmenu ten, kto podá výkon ako prvý. Ak
podá výkon niekoľko osôb súčasne, rozdelí sa odmena medzi ne rovnakým dielom.
2.   Prísľub odmeny je možné odvolať, ibaže sa sľubujúci práva na odvolanie vopred vzdal alebo ak
z neho vyplýva, že je po celú dobu alebo počas určenej doby neodvolateľný. Odvolať prísľub
odmeny podľa tohto odseku však nie je možné po tom, ako ktorákoľvek osoba, ktorá sa zapojila
do plnenia vyhlásených podmienok, podmienky určené v prísľube splnila.
3.   Ak niekto splní podmienky prísľubu odmeny až po jeho odvolaní, je voči nemu odvolanie
neúčinné, ak preukáže, že v tom čase o odvolaní nevedel a ani nemohol vedieť.
Prísľub ceny
§3
Ak sa vo verejnom prísľube sľubuje cena za najlepší podaný výkon, cena sa udelí tej osobe, ktorá sa
zapojila do plnenia podmienok verejného prísľubu, podmienky verejného prísľubu splnila a podala
výkon, ktorý je pre sľubujúceho najlepší.
§4
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Vyhlásenie o prísľube ceny musí obsahovať najmä informácie o druhu a charaktere očakávaného
výkonu, o spôsobe a podmienkach jeho podania, o dobe, v ktorej sa má plniť, o sľúbenej cene
a o kritériách, podľa ktorých sa bude splnenie podmienok posudzovať.
§5
1.   Výkony, podané na základe vyhláseného prísľubu ceny, posúdi osoba určená v prísľube. Ak taká
osoba nie je, splnenie podmienok posúdi sľubujúci.
2.   Ak podmienky vyhláseného prísľubu nestanovujú inak, lehota, v ktorej je potrebné posúdiť
podané výkony, nesmie byť dlhšia ako 30 dní a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po
skončení lehoty, v ktorej sa mohlo plniť.
§6
1.   Rozhodnutie o tom, ktorý z podaných výkonov spĺňajúcich podmienky verejného prísľubu je pre
sľubujúceho najlepší, je výlučne na vôli sľubujúceho. Ak sľubujúci postupoval pri posudzovaní
podaných výkonov v súlade s obsahom vyhlásenia o prísľube odmeny, nemôže zmeniť jeho
rozhodnutie ani súd.
2.   Sľubujúci nie je povinný poskytnúť cenu, ak žiaden z podaných výkonov nespĺňa stanovené
podmienky alebo kritériá.
§7
Prísľub ceny je možné odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie sa musí vykonať rovnakým
spôsobom, akým bol urobený samotný prísľub alebo iným rovnako účinným spôsobom. Ak dôjde k
odvolaniu prísľubu ceny, majú osoby, ktoré pred odvolaním prísľubu jeho podmienky prevažne alebo
sčasti splnili, právo na primerané odškodnenie. Na toto právo musí sľubujúci upozorniť najneskôr
pri odvolaní prísľubu.
2. oddiel
Sľub odškodnenia
§8
Sľubom odškodnenia sa zaväzuje sľubujúci, že nahradí príjemcovi sľubu škodu, ktorá mu vznikne z
určitého jeho konania, o ktoré ho sľubujúci žiada a na ktoré nie je príjemca sľubu povinný.
§9
2

1.   Záväzok sľubujúceho vzniká doručením písomného vyhlásenia sľubujúceho jeho príjemcovi.
2.   Príjemca sľubu je povinný uskutočniť konanie, o ktoré ho sľubujúci žiada, len keď sa na to
zaviazal.
§ 10
Sľubujúci je povinný nahradiť náklady a všetku škodu, ktoré príjemcovi sľubu vzniknú v súvislosti
s konaním, o ktoré ho sľubujúci požiadal.
§ 11
Príjemca sľubu je povinný na účet sľubujúceho vykonať včas opatrenia potrebné na odvrátenie škody
alebo jej obmedzenie na najnutnejšiu mieru.

3

