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Úvod
Proces evropské integrace v moderním smyslu započal po druhé světové válce.
Zatímco jeden názorový proud prosazoval vytvoření tentokrát skutečně jednotné,
federalizované Evropy, jiní si spíše představovali možnost ekonomické spolupráce se
zachováním úplné svrchovanosti jednotlivých států. Tak či onak, v dnešní době je
výsledkem určitý kompromis mezi oběma extrémy.
Soukromé a občanské právo představují v každé zemi a společnosti klíčový
element, utvářející podobu života jednotlivců. Ten často odráží svérázné aspekty kultury
každé země. S postupující evropskou integrací v této oblasti a zejména pak s ohledem na
existenci jednotného trhu se postupně dostala do veřejné diskuse otázka, zda je možné v
tomto kontextu uvažovat o sbližování a potažmo sjednocení, tedy o europeizaci.
I když lze stěží říci, že by občanské právo v České republice nebo jiných členských
státech Evropské unie (dále jen „EU“) bylo v současné době (již) „europeizované“, míra
akademických aktivit na tomto poli, politická vůle a z toho vyplývající potenciální vliv na
národní občanskoprávní úpravu, činí tento fenomén zajímavým nejen z akademického
hlediska.
Z důvodu míry vlivu evropské integrace na právní řády členských států, včetně
České republiky, a její budoucí perspektivu, jsem za téma své diplomové práce zvolil
zkoumání evropských harmonizačních a unifikačních tendencí jednak v obecné rovině,
druhak ve dvou vybraných oblastech občanského práva – právu smluvním a právu
deliktním. Ostatní oblasti jsem se rozhodl po dohodě s vedoucím práce vynechat.
Cílem práce je podat základní výklad v uvedených oblastech. Práce se však
rozhodně nesnaží podat vyčerpávající výklad celé problematiky a už vůbec ne představit
všechny oblasti práva, kterých se europeizace. Vzhledem k rozsahu práce je použita
metoda deskriptivní, ve vybraných pasážích pak metoda deskriptivně-analytická.
6

V první kapitole práce vymezuji základní pojmy, se kterými dále pracuji. Ve druhé
kapitole se zaměřuji na obecné teoretické otázky spjaté s fenoménem europeizace,
především zda je tento proces potřebný či vůbec proveditelný. Ve třetí kapitole se pak
snažím předestřít dosažený stav harmonizace v oblasti občanského práva, tedy evropské
občanskoprávní hard law. Ve čtvrté kapitole pak představuji některé nejvýznamnější
akademické projekty v oblasti občanského práva, tedy evropské občanskoprávní soft law.
Pátá kapitola se poté zaměřuje na evropské deliktní právo, které se snaží uchopit
synteticky.
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1

Základní pojmy
Jako první krok je na místě vymezit základní pojmy, se kterými budeme pracovat,

jelikož jsou východiskem pro předmět zkoumání a zároveň nejsou v právní nauce
notorietami. Těmito pojmy jsou za prvé pojem europeizace a za druhé pojem evropské
občanské právo resp. šířeji evropské soukromé právo. Je rovněž třeba nastínit kontext, ve
kterém se lze s těmito nimi setkat.
Co se týče pojmu europeizace, nauka rozlišuje v zásadě dvojí význam1.
V základním významu je europeizace pojímána jako zastřešující termín pro co
nejširší paletu kontextů, ve kterých může být použit v rozličných společenskovědních
disciplínách či v běžném diskurzu. Jedna ze slovníkových definic ji tak považuje za
souhrn všech politických, právních, ekonomických, sociálních či jiných procesů, které
jsou vedeny konečným záměrem vytvořit jednotný svazek evropských států, který bude
do budoucna sám sebe upevňovat2.
V širším pohledu může být dosah působnosti pojmu europeizace umocněn na
základě teze, že každá vědní disciplína s ním pracuje svým vlastním způsobem, dává tím
pojmu svůj vlastní rozměr a obohacuje jej tedy o interdisciplinární přístup 3. Fenomén
europeizace je zkoumán v kontextu různých vědních disciplín (mimo jiné politologie,
ekonomie, práva), ve kterých je dle převažujícího názoru reflektován způsobem
specifickým pro příslušnou disciplínu4.
V právním kontextu pak můžeme charakterizovat europeizaci jako klíčové změny v
1
2
3
4

ZEMANOVÁ, Štěpánka. Europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy. 2007,
42(3), s. 32. ISSN 0323-1844.
VLASÁK, Michal. Europeizace soukromoprávních deliktních vztahů. Sborník příspěvků z konference
COFOLA 2008. 2008, s. 2. Dostupné také z:
<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/civil/vlasak_michal.pdf>.
Tamtéž, s. 3.
ZEMANOVÁ, Štěpánka. Europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy. 2007,
42(3), s. 30. ISSN 0323-1844.
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pramenech příslušné oblasti práva členských států EU, a to jak ve smyslu sbližování
(aproximace či konvergence, harmonizace či unifikace) jednotlivých národních právních
předpisů či dokonce právních řádů, alternativně však rovněž jako potenciální rozcházení.
Vedle samotné právní úpravy může europeizace zahrnovat také sbližování či unifikaci
metodologie právní vědy v jednotlivých členských státech, a to vše jako výsledek dopadu
evropského integračního procesu. Ve většině případů je pojem europeizace vnímán jako
sbližování právních úprav členských států EU5, čehož se budeme držet i v této práci.
Druhým důležitým pojmem je evropské soukromé právo. V užším významu se
považuje za relativně samostatnou část práva EU, kterou pojí předmět právní regulace.
Tím jsou na národní úrovni tradiční soukromoprávní odvětví, tedy především právo
občanské a obchodní, tvořící na úrovni EU acquis communataire, tedy unijní právní řád6.
Jedná se však zatím pouze o úpravu vybraných úseků těchto odvětví, nelze tedy o
evropském soukromém právu hovořit jako o samostatném právním odvětví, které by bylo
svým rozsahem či hloubkou srovnatelné s národními úpravami. Už vůbec nelze hovořit v
jeho případě o tom, že by mělo takové „kvaziodvětví“ svou vlastní, svébytnou nauku.
Není tedy srovnatelné se soukromým právem tak, jak jej chápeme v kontextu právního
řádu České republiky.
V širším smyslu pak evropské soukromé právo označuje nejen stav dosaženého
acquis, ale zahrnuje také rámec akademických a politických aktivit směřujících k
vytčenému cíli, kterým je vytvoření evropského občanského zákoníku 7. V této oblasti
neprobíhají pouze akademické diskuse, ale byly vypracovány již konkrétní projekty, které
pro tento cíl mohou představovat inspirační zdroj či rovnou základ, na kterém má
budoucí zákoník stavět.
5
6
7

VLASÁK, Michal. Europeizace soukromoprávních deliktních vztahů. Sborník příspěvků z konference
COFOLA 2008. 2008, s. 3. Dostupné také z:
<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/civil/vlasak_michal.pdf>.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 99-101. ISBN 978-80-7552-187-3.
Tamtéž, s. 100.
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Současné evropské soukromé právo nelze považovat jako celek za výsledek procesu
europeizace soukromého práva. Pokud by však v budoucnu byla sféra soukromého práva
v národních právních řádech členských států EU (zcela) europeizována, pak by ve svém
souhrnu vytvářela evropské soukromé právo. Vzhledem k tomu, že tomu tak v současné
době rozhodně není, představují evropské soukromé právo na straně jedné a
europeizované soukromé právo v rámci národních právních řádů na straně druhé dvě
rozdílné věci.
Pojem evropské soukromé právo lze zúžit tak, aby nezahrnovalo úpravu, která
tradičně spadá pod odvětví obchodního práva – tedy zejména úpravu hospodářské
soutěže, kapitálového trhu či obchodních korporací. Po provedení této redukce můžeme
hovořit o evropském občanském právu. Ve většině případů však tato práce zachází s
těmito pojmy jako se synonymy, neboť v řadě diskutovaných otázek nehraje jejich
rozdílný definiční okruh významnou roli.
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2

Historie

a

základní

teoretické

otázky

europeizace

občanského práva
2.1 Historie europeizace soukromého práva
V souvislosti se skutečností, že europeizace je soudobým jevem v právu EU, se
nabízí otázka, kde leží její historické základy. Poznání původu jakéhokoli jevu je
podstatné nejen pro nástin inspiračních zdrojů jednotlivých kodifikačních projektů, ale
rovněž pro vyjasnění potřeby a proveditelnosti samotné europeizace.
Vzhledem k tomu, že Evropu tvoří bezmála 50 států, z nichž naprostá většina
používá kodexy jako kmenový pramen práva v soukromoprávní oblasti, je třeba nejdříve
pojednat o kodifikaci na území Evropy.
O první kodifikační vlně můžeme mluvit v souvislosti s kodifikacemi 19. století.
Roku 1804 byl ve Francii přijat již legendární Code Napoleon, který pouze v nepatrných
změnách přetrval do dnešních dnů. V Německu pak byl po dlouhých diskusích a slavném
sporu mezi Carlem von Savigny a Thibautem nakonec přijat BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch, účinný od 1. 1. 1900), který rovněž přetrvává v menších obměnách dodnes.
Některé kodifikace byly převzaty i jinými státy či se staly součástí právního řádu
nově vzniknuvších států po rozpadu větších státních celků. Tak tomu bylo i v případě
Československa, kde byl tzv. Recepčním zákonem8 přejat stávající (rakousko-uherský)
právní řád vč. tehdy platného a účinného ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch –

8

Zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. ze dne 28. října 1918 o zřízení
samostatného státu československého.
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Všeobecný občanský zákoník)9, který byl až v roce 1950 nahrazen novým předpisem 10.
Mnohé z klíčových kodifikací Evropy tak, jak vidno, přetrvávají do dneška či s menšími
změnami.
Období po druhé světové válce předznamenalo rozdělení Evropy tzv. Železnou
oponou, která zapříčinila výraznou izolaci zemí východního bloku od zemí západního
bloku, akademický život nevyjímaje. Současně však v zemích západní Evropy započal s
obdobím 50. let proces evropské integrace, nicméně jednalo se nejprve především o
integraci ekonomickou11. V této době byla evropská integrace v politické oblasti ještě v
raných počátcích.
Od sepsání a přijetí Římských smluv v roce 1957, které položily základ Evropských
společenství, tudíž i budoucí EU, postupně probíhala (úspěšná) integrace v hospodářské
oblasti. Klíčovým bodem byl následně vznik jednotného vnitřního trhu na základě přijetí
Jednotného evropského aktu (dále jen „JEA“) v roce 1986. Předmětem JEA bylo totiž
úplné odstranění bariér mezi trhy členských států. V důsledku toho vznikl prostor pro
úvahy o potenciální jednotné právní úpravě v souvisejících oblastech, včetně tradičních
odvětví občanského a obchodního práva. O tom může svědčit rezoluce Evropského
parlamentu z května roku 198912 (pozn.: ještě před počátkem kolapsu komunistických
režimů v Evropě), volající po sjednocení závazkového práva v zemích Evropského
hospodářského společenství (EHS) formou přijetí Společného evropského zákoníku
soukromého práva13.
9

10
11
12
13

Za pozornost stojí rovněž skutečnost, že ABGB nikdy nebyl ve Sbírce zákonů a nařízení (ani v
dřívějším Říšském zákoníku) publikován v českém nebo slovenském jazyce, nýbrž pouze v německém
– z dnešního pohledu jistě nezvyklé a jen obtížně představitelné, nicméně i to může sloužit jako podnět
k přemýšlení, zda je každá evropská země natolik odlišná, aby reálně potřebovala vlastní
občanskoprávní kodex psaný ve národním jazyce vypracovaný národními právními vědci či zda není
na místě uvažovat o celoevropském kodexu.
Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník.
Za předchůdce současné Evropské unie jsou považovány Evropské společenství uhlí a oceli, založené
Pařížskou smlouvou z 18. dubna 1951, dále Evropské hospodářské společenství a Evropské
společenství pro atomovou energii, založené Římskými smlouvami z 25. března 1957.
Resolution on action to bring into line the private law of the Member States of 26 May 1989, O. J. C.
E. 26 June 1989 C 158/401.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,

12

Celou situaci v Evropě pak změnila 90. léta 20. století, a to ze dvou základních
důvodů. Na přelomu 80. a 90. let došlo ke kolapsu komunistických režimů, v důsledku
čehož se otevřel prostor pro přijetí států střední a východní Evropy coby nových členů do
Evropských společenství – k čemuž ostatně roku 2004, resp. 2007, skutečně došlo.
Dalším důvodem bylo výrazné prohloubení evropské integrace přijetím Maastrichtské
smlouvy14 roku 1992, která zastřešila tři stávající Evropská společenství pojmem
„Evropská unie“, zavedla nové oblasti spolupráce, posílila roli evropských institucí či
zakotvila institut evropského občanství a společné měny euro. Smlouva tedy znamenala
definitivní posun od spíše ekonomické spolupráce směrem k vytvoření politického
nadstátního útvaru, potažmo až k federaci.
Někteří autoři proto považují za druhou kodifikační vlnu právě 90. léta 20. století,
kterou spojují s oběma výše popsanými jevy. S pádem totalitních režimů a přechodem k
tržnímu hospodářství vyvstala v zemích střední a východní Evropy potřeba rekodifikace
soukromoprávních předpisů. K tomu docházelo v různé míře, rozsahu i s různým
časovým zpožděním. Např. v Litvě vstoupil vlastní občanský zákoník v účinnost již
roku 2000, zato v České republice až roku 2014. Vedle toho docházelo k podstatným
rekodifikacím i v západní Evropě. V tomto období došlo například k přijetí zásadní
rekodifikace nizozemského občanského zákoníku15.
Nemůže být pochyb o tom, že ani po přijetí Maastrichtské smlouvy potřeba
jednotného evropského občanského práva neustala, ba právě naopak. Další rezoluce
Evropského parlamentu z července 199416 tentokrát výslovně podpořila akademickou
skupinu Komise pro evropské smluvní právo a její projekt s názvem „Principy
evropského smluvního práva“ (v originále Principles of European Contact Law, běžně
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 101. ISBN 978-80-7552-187-3.
14 Smlouva o Evropské unii, podepsána v Maastrichtu 7. února 1992, vstoupila v platnost 1. listopadu
1993.
15 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. In: Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, s. 12. ISBN 8073572079.
16 Resolution on the harmonisation of certain sectors of private law of the Member States of 6 May 1994,
O. J. C. E. 25 July 1994 C 205/519.
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zkracovaný jako PECL), jejíž první díl byl vydán roku 1995. Postupně byly vydány další
dva díly, a to roku 2000, resp. 200317. Tento akademický projekt se stal významným
inspiračním zdrojem pro další podobná díla.
Zájem o možnost a/nebo potřebu sbližování soukromého práva s vydáním PECL
neustal, ba právě naopak. S ohledem na nutnost zajištění fungování prostoru svobody,
bezpečnosti a práva se Evropské radě na zasedání v Tampere v říjnu roku 1999 jevilo
jako nezbytné pověřit Radu a Komisi „vypracováním nové procesní legislativy pro
přeshraniční případy a rozšířením přístupu ke spravedlnosti“18.
Možnost sbližování soukromého práva i v dalších letech zůstávala předmětem
zájmu politických orgánů EU. Evropská komise, tedy orgán reprezentující zájmy EU jako
celku disponující právem legislativní iniciativy, publikovala roku 2003 v návaznosti na
předchozí rezoluci z Tampere akční plán pod názvem „Soudržnější evropské smluvní
právo“ (dále jen „Akční plán“). Předmětem Akčního plánu byla sice (zatím) jen unifikace
smluvního práva, nicméně již tehdy v ní někteří odborníci spatřovali odrazový můstek ke
sjednocení celého občanského práva19.
Evropský parlament přijal v následujících letech několik dalších relevantních
rezolucí, tu poslední pak roku 200620.

17 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 101. ISBN 978-80-7552-187-3.
18 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 16.
19 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 1. ISSN 02316625.
20 European Parliament resolution on European contract law and the revision of the acquis: the way
forward (2005/2022(INI)).
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2.2 Potřeba europeizace
První podstatnou otázkou, kterou je třeba si zodpovědět, než začneme diskutovat o
konkrétnějších podobách europeizace, je jistě otázka, zda je vůbec nezbytné, žádoucí či
potřebné, aby bylo soukromé právo v Evropě tomuto procesu podrobeno.
Argumenty pro podporu myšlenky europeizace občanského práva, stejně jako
skeptické názory na ni, se objevují již od počátku existence jednotného vnitřního trhu v
rámci Evropské unie21. Zlomovým bodem, který celou debatu odstartoval, byla výše
zmíněná rezoluce Evropského parlamentu z roku 1989, kdy politický orgán tehdejších
Společenství projevil vůli ke společnému evropskému soukromému právu směřovat.
Představme si nyní základní teze, které se v této diskusi objevují.

2.2.1 Jednota vs. diverzita práva v EU
Jedním z možných počátečních bodů diskuse je poukaz na skutečnost, že soukromé právo
v Evropě se vyznačuje velkou diverzitou. Celkem bychom mohli odlišit čtyři druhy
soukromoprávních režimů na území EU. První jsou systémy anglosaského práva, které
jsou charakteristické soudcovskou tvorbou práva (Irsko a Spojené království, s výjimkou
Skotska, které je hybridní kontinetálně-anglosaskou jurisdikcí). Druhou skupinou jsou
tradiční systémy kontinentální, pro které je typická existence jednoho hlavního kodexu
občanského práva (většina zemí západní Evropy). Třetí skupinou jsou systémy
skandinávské, pro které je charakteristická neexistence jednotného civilního kodexu, ale
naopak pluralita soukromoprávních předpisů (Dánsko, Švédsko, Finsko). Čtvrtou
skupinou jsou pak systémy tzv. nových členských států EU (včetně České republiky),
které typicky buď v nedávné době přijaly nový civilní kodex nebo jsou v procesu
rekodifikace22.
21 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 9. ISSN 02316625.
22 SMITS, Jan M. Convergence of Private Law in Europe: Towards a New Ius Commune? In: ÖRÜCÜ,
Esin a David NELKEN. COMPARATIVE LAW: A HANDBOOK. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 221.
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Proto někteří nahlíží na unifikaci jako na východisko jednoty. Zde se vychází z teze, že v
soukromém právu různých členských států existují instituty se stejným názvem, které
však mají rozdílný obsah, jsou odlišně interpretovány soudy těchto členských států atd.
Zastánci europeizace proto argumentují, že jednotné právo by přispělo k vyšší efektivitě
a právní čistotě v soukromoprávních jednáních mezi subjekty z různých členských států,
která by ve výsledku měla mít pozitivní dopad co do právní jistoty subjektů. Jako
srovnávací argument ke zmíněnému

zastánci europeizace uvádějí, že v některých

oblastech soukromého práva se již podařilo dosáhnout globální dohody na příslušném
právním instrumentu. Pro oblast smluvního práva byla v roce 1980 přijata Vídeňská
úmluva o mezinárodní koupi zboží (Convention on the International Sale of Goods,
zkracována běžně jako CISG), kterou až do dnešního dne ratifikovalo 86 států23
reprezentujících téměř všechny právní kultury na světě. Bohužel, zde lze poukázat na
fakt, že CISG je národními soudy vykládána různě, což poněkud oslabuje ideu efektivity
realizace takového jednotného práva. Jednotný výklad by v případě evropského
občanského zákoníku musel být nejspíš zajištěn Soudním dvorem EU, který by sloužil
jako garant jednotného výkladu24.
V neposlední řadě se v rámci teze o potřebě jednotnosti práva poukazuje na
skutečnost, že přístup unijního zákonodárce k tvorbě legislativy v soukromoprávní oblasti
je v současné době ve své podstatě sektorový a tudíž má výsledná legislativa spíše
fragmentární charakter25 (zpracována je zejména oblast ochrany spotřebitele). Jednotný
postup a z něj vyplývající jednotná úprava je podle zastánců europeizace žádoucí a
potenciálně přínosná pro kvalitu a soudržnost unijního právního řádu.
Protikladem je teze o potřebnosti diverzity právních řádů. Někteří poukazují na to, že
ISBN 9781841135960. Dostupné také z: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1111593>.
23 Aktuální stav ratifikace lze ověřit na:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.
24 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004. ISSN 0231-6625, s.
10.
25 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 16.
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diverzita národních právních řádů se nemusí nutně rovnat horšímu fungování vnitřního
trhu. Naopak, objevuje se argument, že diverzita a potažmo vzájemná soutěž právních
řádů vede ke zkvalitnění dotčených právních úprav, zatímco unifikace může vést k
ustrnutí26. Vychází se z toho, že současná diverzita právních řádů reflektuje (rozdílné)
potřeby a priority občanů různých členských států EU. Soutěž právních řádů tak může
pozitivně přispět k lepšímu naplnění těchto potřeb, neboť si každý může vybrat, který
právní řád lépe jeho potřebám vyhovuje27. Jednota by mohla tyto možnosti (výrazně)
limitovat, jelikož při současné diverzitě v rámci každého z mnoha institutů soukromého
práva napříč právními úpravami států EU by sjednocení v mnoha případech nevyhnutelně
vedlo k objektivně menší možnosti uspokojení potřeb obyvatel.
Jiní autoři vidí riziko v situaci, kdy by jednotlivé právní kultury měly zůstat nadále
(příliš) samostatné. Izolace právní kultury a zabraňování pronikání zahraničních vlivů do
ní může mít negativní dopad v podobě její nedostatečné vyspělosti, která je podle nich ve
stále globalizovanějším (nejenom právním) světě nežádoucí. Považují proto europeizaci
za důležitý faktor ke zkvalitnění též domácí právní kultury a právní vědy28.
V každém případě si lze obtížně představit, že by bylo možné výhodnost či nevýhodnost
existence jednotného práva nějakým způsobem kvantifikovat či jinak blíže objektivně
určit. Obecně se více autorů shoduje na tom, že tato otázka se nedá ověřit jinak než
empiricky29 – tudíž stěží v současné fázi europeizace.

26 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 300. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
27 SMITS, Jan M. Convergence of Private Law in Europe: Towards a New Ius Commune? In: ÖRÜCÜ,
Esin a David NELKEN. COMPARATIVE LAW: A HANDBOOK. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 234.
ISBN 9781841135960. Dostupné také z: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1111593>.
28 TICHÝ, Luboš. Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In: Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006., s. 70. ISBN 8073572079.
29 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 300. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
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2.2.2 Argument ekonomický
Často uváděným a velmi akcentovaným argumentem na podporu nutnosti
sjednocení soukromoprávních úprav v rámci EU je teze, že rozdílnost právních řádů
jednotlivých států, které jsou součástí jednotného vnitřního trhu, je na překážku volnému
pohybu zboží, služeb, kapitálu i osob. Jedná se tedy ve své podstatě o argument
ekonomický. Jednotný vnitřní trh se charakterizuje jako prostor bez vnitřních hranic, a
shodně k němu přistupují jeho účastníci, stejně jako evropský zákonodárce. Právní
vztahy, které v rámci činnosti subjektů na jednotném vnitřním trhu vznikají, se dají
podřadit pod tradiční odvětví soukromého práva: především právo smluvní, ale také s
ním spojenou úpravu deliktní a v neposlední řadě rovněž právo rodinné a dědické.
Subjekty tak musí počítat s použitím jednak kolizní, druhak i samotné zahraniční právní
úpravy, což s sebou nutně nese nemalé náklady (potřeba nastudování zahraniční úpravy,
překonání jazykové bariéry, využití služeb zahraničních právníků apod.). Zastánci
ekonomického argumentu z toho vyvozují závěr, že nejednotná úprava soukromoprávních
vztahů vznikajících na vnitřním trhu tak představuje netarifní překážku pro subjekty na
něm působící30. Doplňujícím argumentem je pak teze, že rozdílná právní úprava pro
smluvní strany-podnikatele z různých členských států ústí v rozdílné podmínky jejich
postavení na trhu, tudíž narušuje hospodářskou soutěž na jednotném vnitřním trhu31.
Ekonomický argument však ve skutečnosti není tak silný, jak se může na první
pohled zdát. Předně nebyly zatím vyčísleny (zvýšené) náklady spojené s existencí
nejednotné úpravy soukromého práva v EU a zůstává proto dosud nezodpovězenou
otázkou, zda je vůbec možné tyto náklady vyčíslit. Někteří jsou dokonce toho názoru, že
30 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 16.
31 SMITS, Jan M. Convergence of Private Law in Europe: Towards a New Ius Commune? In: ÖRÜCÜ,
Esin a David NELKEN. COMPARATIVE LAW: A HANDBOOK. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 222.
ISBN 9781841135960. Dostupné také z: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1111593>.
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úspora nákladů by byla pravděpodobně nízká. Jejich argument je založen na myšlence, že
zatímco stávající omezená harmonizace prostřednictvím sektorově zaměřených směrnic a
nařízení je prováděna za účelem naplnění společně sdílených hodnot 32, kompletní
rekodifikace soukromého práva by se nevyhnutelně dotkla naopak hodnot, které již
všechny členské státy nesdílejí – a proto úplná jednotná úprava nemůže obstát z hlediska
nezbytnosti naplnění cílů Smluv33.
Rovněž argument narušení hospodářské soutěže mezi podnikateli není zcela
přesvědčivý, neboť naráží na základní otázku, zda by skutečně jednotná úprava
znamenala zlepšení podmínek pro hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Na základě
rozsudku Soudního dvora EU v případu Tobacco Advertising34 z roku 2000 víme, že
jakékoli opatření ke sbližování předpisů podle čl. 95 tehdejší SES (dnes čl. 114 SFEU)
musí mít „doopravdy za cíl zlepšit podmínky vytvoření a fungování vnitřního trhu.“ V
následném rozsudku v případu Tobacco Advertising II35 Soudní dvůr zdůraznil, že pouhá
vzájemná odlišnost národních právních úprav nezakládá důvod pro přijetí opatření dle
čl. 95 tehdejší SES, pokud tato odlišnost nemá za následek omezení základních svobod a
tudíž ve svém důsledku omezení fungování vnitřního trhu 36. Bylo by tedy třeba prokázat
negativní vliv absence jednotného právního režimu na fungování vnitřního trhu, což se
ovšem dosud nepodařilo.
Oponenti ekonomického argumentu dále poukazují na to, že rozdílné daňové
režimy členských států EU jsou spíše obhajitelnou příčinou zvýšených nákladů na
32 Např. ochrana spotřebitele je hodnotou, kterou sdílejí členské státy EU dle čl. 169 Smlouvy o
fungování Evropské unie /SFEU/. Z toho důvodu byla přijata směrnice z odpovědnosti za vady
výrobku.
33 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 299. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
34 Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 2000. Spolková republika Německo proti Evropskému
parlamentu a Radě Evropské unie. Věc C-376/98.
35 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. prosince 2006. Spolková republika Německo
proti Evropskému parlamentu a Rada Evropské unie. Věc C-380/03.
36 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 299. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
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aktivitu na jednotném vnitřním trhu, než rozdílnost právní úpravy sama o sobě. Rovněž
připomínají skutečnost, že např. v rámci Spojeného království koexistuje několik
samostatných jurisdikcí, přičemž zejména skotská a anglická mají odlišný základ
soukromého práva, a přesto je širokým konsenzem, že tato skutečnost není překážkou
fungování britského vnitrostátního trhu37.

2.2.3 Argument právní jistoty
Unifikace je také někdy vnímána jako východisko právní jistoty, které navazuje
svým způsobem na diskusi o jednotnosti a diverzitě i ekonomické výhodnosti
europeizace. Zastánci tohoto argumentu vychází z myšlenky, že pokud by existovalo
jednotné soukromé právo v Evropě, odpadla by potřeba hledat rozhodné právo pro právní
jednání s přeshraničním prvkem v rámci jednotného vnitřního trhu. Instrumenty
mezinárodního práva soukromého – byť již mají podobu unijních právních aktů 38 – mají
stále charakter kolizních norem, tudíž se příslušné subjekty stejně nevyhnou již
zmíněným nákladům spjatým s použitím zahraniční úpravy. To znamená nejen náklady
spojené s použitím hmotné úpravy, nýbrž i pro případ řešení sporů před soudem. Celá
procesní stránka věci vůbec představuje potenciální riziko, neboť soudy v různých
členských státech EU musí v případě použití zahraničního práva zjišťovat jeho obsah,
který ovšem nemusí vždy vykládat stejně, jak jej vykládají příslušné národní soudy atp.
Na základě toho někteří argumentují, že mezinárodní právo soukromé nepředstavuje
dostačující nástroj úpravy soukromoprávních vztahů na jednotném vnitřním trhu a
jednotná úprava by byla vhodnější.
V tomto ohledu lze jistě dát zastáncům tohoto argumentu za pravdu, neboť lze
určitě vyslovit domněnku, že s odstraněním nutnosti volby práva by došlo ke snížení
37 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 10. ISSN 02316625.
38 Např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11.
července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II); Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
obchodních věcech.
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počtu sporů s ní spojených39. Jednotná úprava by rovněž otevřela možnost, aby mohl by
Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) sjednocoval výklad této jednotné úpravy a
tudíž i soukromého práva v EU, což by jistě ke zvýšení právní jistoty přispělo. V
současné době SDEU nemůže zasahovat do sporů vedených podle národního práva,
pokud neobsahují evropskoprávní prvek40.

2.2.4 Argument politické soudržnosti EU
Vzhledem k faktu, že Evropská unie je již přinejmenším od přijetí Maastrichtské
smlouvy v roce 1992 a rozhodně již od od přijetí Lisabonské smlouvy 41 v roce 2009
rovněž politicky integrovaným celkem, je na místě rovněž vznést politické argumenty pro
sjednocení soukromého práva. Tyto již nejsou konkrétní do takové míry, jako např. ty
ekonomické: zastánci především vyzdvihují možnost posílení společné evropské identity,
potažmo soudržnosti v souvislosti se sjednocením právní úpravy v soukromoprávní
oblasti. Protože v současné době existující úprava je spíše fragmentárního charakteru,
podle zastánců tohoto argumentu to svědčí o absenci společné vize v této oblasti 42. Tak,
jako některé jiné charakteristické znaky EU fungují jako elementy její politické jednoty
(např. společná zahraniční a bezpečnostní politika navenek, ekonomická solidarita mezi
členskými státy směrem dovnitř), mohl by i jednotný evropský občanský zákoník
fungovat jako další výraz jednoty a stal by se vyjádřením vůle odstranit rozdíly mezi
jednotlivými státy43.

39 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 11. ISSN 02316625.
40 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 54-55. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
41 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského
společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007.
42 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 10. ISSN 02316625.
43 SMITS, Jan M. Convergence of Private Law in Europe: Towards a New Ius Commune? In: ÖRÜCÜ,
Esin a David NELKEN. COMPARATIVE LAW: A HANDBOOK. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 223.
ISBN 9781841135960. Dostupné také z: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1111593>.
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Tento argument však není příliš silný, a to s poukazem na to, že Unie byla založena
nejen s ideou jednotnosti, ale rovněž (a ve stejné míře) s ideou diverzity. Ústředním
mottem EU je ostatně „jednotná v rozmanitosti“. Komparativně lze argumentovat, že ani
Spojené státy americké nemají společný občanský zákoník, přesto jsou jednotným
federálním státem44. V kontextu úvah o evropském federalismu jistě idea evropského
občanského zákoníku svou roli hraje. Poukaz na americké řešení však ukazuje, že jednota
ve všech oblastech práva nemusí být nutně znakem fungující federace.

2.2.5 Shrnutí
V souhrnu lze říci, že argumenty zastánců i odpůrců europeizace jsou právní,
politické i ekonomické s tím, že ekonomický argument se objevuje ve veřejné debatě asi
nejčastěji. Tento akcent na ekonomickou dimenzi evropské integrace může souviset s
historií evropské integrace, která začala jako čistě hospodářská a její politická dimenze
přibyla až v mnohem pozdější, z pohledu dneška poměrně nedávné fázi. Vzhledem ke
vzrůstající politické dimenzi evropské integrace je však otázkou, zda může obhajitelnost
europeizace bez pádnějších politických argumentů nadále obstát.
Přes výše zmíněné problémy s obhajitelností potřeby europeizace se politickým
orgánům EU jevilo jako vhodné pověřit skupiny akademiků činnostmi, které reálně k
vytvoření evropského občanského zákoníku směřují. Politické orgány EU tak rozhodly o
potřebě europeizace soukromého práva v EU kladně. I přes to stále veřejná debata
pokračuje a skeptické názory části odborné veřejnosti přetrvávají.

44 SMITS, Jan M. Convergence of Private Law in Europe: Towards a New Ius Commune? In: ÖRÜCÜ,
Esin a David NELKEN. COMPARATIVE LAW: A HANDBOOK. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 223.
ISBN 9781841135960. Dostupné také z: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1111593>.
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2.3

Proveditelnost europeizace
Pokud se alespoň část odborné veřejnosti a/nebo politické reprezentace dokáže

shodnout na potřebě europeizace soukromého práva, je dalším bodem diskuse otázka, zda
je tento proces vůbec možný, čili proveditelný. Nabízí se otázka proveditelnosti z
hlediska právního, kulturního a také politického, a na to navazující otázka, v jakém
rozsahu (tj. které jednotlivé oblasti občanského práva mohou být europeizovány), do jaké
míry (úplné nahrazení národních právních úprav či pouze částečná harmonizace), či na
jakém základě má být občanské právo europeizováno.

2.3.1 Kulturní rozměr europeizace
Jednou z otázek, která se hned na začátek nabízí, je existence rozdílných (nejen
právních) kultur, rozdílných metod aplikace a interpretace práva a rozdílných jazyků, ve
kterých je národní právo členských států používáno. Zatímco problém odlišných jazyků
spadá spíše do oblasti právní lingvistiky, která se běžně potýká s problémem adekvátního
překladu názvů některých právních institutů, odlišnost právních kultur co do jejich
podstaty je pro proces europeizace relevantní

a neomezuje jen na rozdíl mezi

anglosaským a kontinentálním právem.
Někteří autoři otevírají diskusi o kulturním rozměru europeizace poukazem na to,
že občanské právo je „dědictvím každé země“, výrazem národní svébytnosti, svéráznosti,
identity apod. či dokonce že samotná intelektuální činnost právníků každého národa či
státu při používání soukromého práva, jeho interpretace a aplikace je kulturní hodnotou
sama o sobě45. Proti validitě této teze lze stěží cokoli namítnout, nicméně můžeme nadále
vycházet z toho, že pokud na centrální úrovni EU existuje politická vůle právní kultury
sjednotit, je třeba uvažovat jejich slučitelnost.
45 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 15.
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Pro slučitelnost právních kultur nejvíce svědčí teze, že odlišnost vnímání obsahu a
fungování jednotlivých právních institutů, rozdílnost hodnot v právních systémech
každého členského státu, odlišné doktríny či právní metodologie nemusí nezbytně
znamenat rozdílný výsledek řešení určitých právních situací46. To se projevilo dle tvrzení
prof. Landa v průběhu přípravných prací na PECL, podle kterého akademici z tehdejších
členských států přes rozdílné národní úpravy v konkrétních případech došli většinou k
přesvědčení, že soudy v jejich domovských státech by došly ke stejnému řešení. Situaci
prof. Lando srovnává s rozhodováním v senátech SDEU, kdy podle něj často panuje
shoda ohledně výsledku, i když se odůvodnění jednotlivých soudců liší. V čem ale může
spočívat příčina shody mezi odborníky z různých zemí? Prof. Lando spatřuje faktory této
shody v podobné socioekonomické a politické struktuře členských států, společném
kulturně-historickém dědictví, společné etice mající základ v křesťanství, římskoprávním
dědictví a rovněž ve společném právně-filozofickém základě právní vědy v Evropě. Tyto
závěry pak zobecňuje do výsledné teze, že evropské národy sdílí hodnoty podobné do
takové míry, že tyto umožňují vznik jednotné právní úpravy47.
Zásadní otázkou je jistě podstatná odlišnost kontinentálního a anglosaského
právního systému. Základní rozdíl mezi oběma systémy spočívá již v samotném způsobu
vzniku právních norem: zatímco právníci v common law systémech vycházejí z
konkrétních případů, ze kterých následně abstrahují příslušné pravidlo, kontinentální
právníci začínají abstraktním pravidlem psaného práva, které následně aplikují na
konkrétní případ. Někdy je proto namítáno, že tento základní rozdíl brání per se
jakýmkoli pokusům o slučování právních úprav obou systémů. Jiní ovšem oponují, že ani
v kontinentálním systému nedávají pravidla formulovaná zákonodárcem jednoznačná
řešení a soudce musí často vycházet z jiných, rovněž nepsaných pravidel, jakým jsou

46 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 288. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
47 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 18.
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např. dobré mravy či hodnoty právního systému48.
Zde je třeba podotknout, že samotná podstata jednoho právního systému nemusí být
nutně na překážku vzniku společného právního režimu v určité oblasti sdílené s druhým
právním systémem. Třebaže angloamerický právní systém je původně založen na
zvykovém, nepsaném právu, a nejinak je tomu v případě contract law, jehož základní
principy vyplývají z tradičních soudních rozhodnutí, je třeba podotknout, že v současné
době je i oblast smluvního práva v nemalé míře regulována psanými zákony, nezřídka v
návaznosti právě na členství v EU49. Tato, očividně fungující, koexistence psaného a
precedenčního práva může být argumentem pro možnost vzniku společného právního
režimu. Argument odlišnosti pramenů práva tedy nelze vnímat jako příliš silný.
I když někteří trvají na tom, že koncepce anglosaského a kontinentálního systému
jsou těžko slučitelné, z výše uvedeného vidíme, že rozdíl koncepcí nemusí znamenat
rozdíl ve výsledném řešení. Rovněž rozdílnost ve způsobu vzniku práva (soudcovská
tvorba práva na straně jedné, psané právo na straně druhé) i v právním myšlení nemusí
znamenat neslučitelnost. Prof. Christian von Bar je dokonce toho názoru, že spíše než
koncepční rozdílnost obou základních právních systémů hraje významnější roli např.
rozdíl mezi německým a francouzským právem 50. Lze tedy říci, že neslučitelnost obsahu
jednotlivých právních institutů může být na překážku spíše než rozdíl právních kultur.
Příznivci unifikace dále argumentují, že v 17. a 18. století v Evropě existovalo ius
commune založené na římském právu, tudíž evropská právní kultura skutečně existovala.
48 KELLNER, Markus. Tort Law of the European Community: A Plea for an Overarching Pan–European
Framework. European Review of Private Law. 2009, 17(2), s. 153. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
< https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009010>.
49 Za příklad může sloužit Velká Británie, kde byly právě v rámci implementace směrnic EU přijaty např.
Consumer Protection Act 1987 nebo Consumer Rights Act 2015. V návaznosti na přistoupení země
k mezinárodním úmluvám pak např. Contract (Applicable Law) Act 1990, který zakotvuje mezinárodní
úmluvy do právního řádu Velké Británie.
50 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. In: ŠVESTKA, Jiří,
Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva
konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPIWolters Kluwer, 2006, s. 13. Sborník ASPI. ISBN 80-7357-207-9.
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Odpůrci naopak namítají, že volání po znovuobnovení ius commune je pouze voláním po
dávno zašlé slávě, neboť od té doby se právo států Evropy diferencovalo a vznikl tak
pluralismus, který je při současném stupni komplexnosti právních řádů nepřekonatelný.
Ostatně s myšlenkou pluralismu národních států, kultur a tradic byla Evropská
společenství založena. Jakkoli byly některé původně národně-specifické věci sjednoceny,
například byly zavedena jednotná evropská měna, která je tudíž jistě jedním z
nejvýraznějších ukazatelů sjednocujících trendů, společenský dopad celoevropské
unifikace v oblasti soukromého práva by zahrnoval jistě více rovin společenského života,
což by s sebou nevyhnutelně neslo kulturní konotace. I Evropská komise ve svém
Akčním plánu z roku 200351 tuto problematickou skutečnost přiznává.
Argument rozdílnosti kultur je někdy rozvíjen tezí, že soukromé právo je národněspecifické a odráží svéráz a svébytnost národní kultury do takové míry, která je
signifikantní pro fungování právních vztahů mezi soukromoprávními subjekty 52. K tomu
se ovšem zjevně staví do kontrapozice argument existence jednotného vnitřního trhu,
který přinejmenším pro bezprostředně související oblasti občanského práva (tedy smluvní
a deliktní právo) znamená nezbytnost zajistit jejich fungující koexistenci, ne-li jejich
soulad (pro zastánce silnější europeizace). Často je oblast rodinného a dědického práva
považována za natolik národně- a kulturně-specifickou, že si nelze představit její
unifikaci. Podle některých autorů je proto nepotřebnější a zároveň nejsnáze proveditelné
sjednocení úpravy závazkového/smluvního práva53, a to v přímé spojitosti s existencí
jednotného vnitřního trhu v rámci EU. Právě tak se reálně, byť zatím pouze v akademické
rovině, děje.
Na okraj je možno podotknout, že ani v případě, že by Spojené království v
návaznosti na referendum z června 2016 skutečně ukončilo své členství nejen v Evropské
51 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, a More Coherent
European Contract Law: An Action Plan, Brussels, 12 February 2003, COM (2003) final
52 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 15.
53 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 217. ISSN 1210-9126.
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unii, ale i ve společném trhu (tzv. tvrdý Brexit), se prvek angloamerické právní kultury z
vnitřního trhu vzhledem k členství Irska nevytratí. Problém konsolidace rozdílných pojetí
v obou kulturách se tedy tímto neztratí. Brexit však může mít význam z politického
hlediska, neboť Irsko by se v takovém případě stalo jediným reprezentantem anglosaské
právní kultury na vnitřním trhu. Politicky je Irsko v rámci EU jistě slabší, než Spojené
království, neboť v Radě EU disponuje pouze 7 hlasy oproti 29 hlasům Spojeného
království, řadí se tak mezi malé státy.

2.3.2 Ústavní rozměr europeizace
Jako argument proti europeizaci je namítáno, že primární právo EU, tedy obě
Zakládací smlouvy54, nedávají Evropské unii jako takové mandát k přijetí jednotné
úpravy soukromého práva. Důvodem je fakt, že Smlouvy neobsahují ani zmínku o
společném soukromém právu55. Na straně druhé tyto Smlouvy ani nezakazují možnost
harmonizace práva v této oblasti.
Výchozím bodem je čl. 5 SEU, který vymezuje rozsah, limity a způsob aplikace
unijních pravomocí. Jakékoli unijní kompetence, tedy i tvorba práva, se řídí principem
svěřených pravomocí56, podle kterého by EU měla jednat pouze v rámci okruhu
pravomocí, které jí jsou výslovně svěřeny Zakládacími smlouvami, a to za účelem
dosažení cílů, které jsou ve Smlouvách vymezeny. Kritici v tomto ohledu namítají, že v
otázce přijetí jednotné úpravy soukromého práva Unie nemá vymezenu výlučnou
pravomoc a ostatně Smlouvy neobsahují ani zmínku o společném soukromém právu,
tudíž unifikace nemůže být považována za cíl Smluv.
Příznivci unifikace tedy podřazují její nezbytnost pod zajištění fungování
jednotného vnitřního trhu. Kritici jsou naopak toho názoru, že cíle vytvoření jednotného
54 Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění 2016), zkracována jako SEU, a Smlouva o fungování
Evropské unie (konsolidované znění 2016), zkracována jako SFEU, publikovány v Úř. věst. C 202
(2016), obě také dohromady nazývané „Zakládací smlouvy“ nebo „Smlouvy“.
55 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 15.
56 Čl. 5 odst. 2 SEU.
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vnitřního trhu již bylo dosaženo a pro jeho fungování není zapotřebí jednotné úpravy
soukromého práva57. Poukazují dále na princip subsidiarity58, který je rovněž limitem
kompetencí EU a podle kterého Unie smí jednat v oblastech, které nespadají do její
výlučné kompetence pouze v případech a do té míry, kdy lze vytčených cílů dosáhnout
lépe na úrovni EU, než na úrovni členských států. Dalším limitem je princip
proporcionality59, dle kterého forma ani obsah jednání EU nesmí překročit hranice toho,
co je nezbytné k dosažení cílů Smluv.
Relevantním pro naplnění fungování jednotného vnitřního trhu je čl. 114 SFEU,
který zakládá pravomoc Evropského parlamentu a Rady k přijímání opatření ke
sbližování právních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a zajištění
fungování vnitřního trhu, a to standardním legislativním postupem EU. Bezprostředně
následující čl. 115 SFEU pak zakotvuje přijímání směrnic v oblasti jednotného vnitřního
trhu zvláštním legislativním postupem, a sice jednomyslně Radou. Takto široce
vymezené legislativní pravomoci působí na první pohled jako vstřícné k přijímání
jednotné úpravy, nicméně judikatura SDEU v tomto směru stanoví jisté limity. Jak bylo
zmíněno v pojednání o potřebnosti europeizace, v případě Tobacco Advertising SDEU
judikoval, že opatření podle čl. 95 tehdejší SES (dnes čl. 114 SFEU) musí mít
„doopravdy za cíl zlepšit podmínky vytvoření a fungování vnitřního trhu.“ V následném
judikátu Tobacco Advertising II zdůraznil, že pouhá vzájemná odlišnost národních
právních úprav nezakládá důvod pro přijetí opatření dle čl. 95 tehdejší SES, pokud tato
odlišnost nemá za následek omezení základních svobod a tudíž ve svém důsledku
omezení fungování vnitřního trhu60.
Zásadní otázkou proveditelnosti europeizace se tedy stává, zda může harmonizace
57 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 1. ISSN 02316625.
58 Čl. 5 odst. 3 SEU.
59 Čl. 5 odst. 4 SEU.
60 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 299. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
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nebo přijetí jednotné evropské úpravy opravdu zlepšit podmínky a fungování vnitřního
trhu. Rozsah kompetence svěřené Unii na základě čl. 114 je tak široký, že se do ní vejdou
prakticky jakákoli opatření. Zde by proto měl nastoupit princip subsidiarity, v návaznosti
na který by muselo být odůvodněno, proč lze jednotné úpravy lépe dosáhnout na unijní
úrovni. Některé normy sekundárního práva EU obsahují deklaraci, že právě za tímto
účelem byly přijaty. Příkladem může být směrnice o odpovědnosti za vady výrobků61, kde
je v Preambuli prohlášeno, že do té doby panující diverzita právní úpravy odpovědnosti
za vady výrobků a s ní spojená rozdílná míra ochrany spotřebitele mohou narušit
hospodářskou soutěž a ovlivnit tak volný pohyb zboží na vnitřním trhu. Nicméně někteří
autoři soudí, že klauzule v čl. 114 SFEU je natolik široká, že je jen velmi
nepravděpodobné, že by si bylo možné na jeho základě realisticky představit skutečné
omezení. Vždy lze deklarovat, že lze lépe upravit problematiku soukromého práva na
úrovni EU na základě jednoho z argumentů zmíněných v pojednání o potřebnosti
europeizace. Proto se nabízí jak vhodnější limit daný principem proporcionality 62, díky
kterému se dostáváme opět k otázce, zda je jednotná úprava soukromého práva nezbytná
k dosažení cílů Zakládacích smluv.
Možnou bázi pro přijetí instrumentů v oblasti soukromého práva lze spatřovat v čl.
352 odst. 1 SFEU, který stanoví: „Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů
stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených
Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, přijme Rada na
návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu vhodná
ustanovení. [...]“. Stále je třeba obhájit nezbytnost jednotné úpravy k dosažení cílů
Smluv, nicméně odpadá problém s nedostatkem pravomocí na straně orgánů EU. Toto
ustanovení proto podle zastánců europeizace poskytuje obstojný základ pro přijímání
61 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice
Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
odpovědnosti za vadné výrobky.
62 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 299. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
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instrumentů hmotného soukromého práva. Nicméně i zde se musí uplatnit princip
subsidiarity a princip proporcionality, tudíž nadále platí, že případnou jednotnou úpravu v
oblasti soukromého práva lze přijmout tehdy, pokud je nezbytná k dosažení cíle Smluv
(tj. fungování jednotného vnitřního trhu) a pokud je ji lepší přijmout na úrovni Unie. To
vytváří podle mínění některých autorů prostor pro unifikaci v omezené míře, tedy spíše
pro specifické typy smluv, kde by rozdíl jednotlivých národních úprav mohl způsobovat
problémy, a nikoli pro úplnou unifikaci smluvního práva63.
Rozsah jednotné úpravy by tedy bylo potřeba podepřít v každém případě podepřít
nezbytností zajištění fungování vnitřního trhu. Zde by mohla být problémem unifikace v
oblasti věcných práv, a to s ohledem na čl. 345 SFEU, podle něhož je úprava vlastnictví v
kompetenci členských států. Pokud by tedy mělo dojít k úplné unifikaci či unifikaci
většího rozsahu zahrnující i věcná práva, nebylo by možné se vyhnout změně
Zakládacích smluv64.

2.3.3 Politický rozměr europeizace
Jak již bylo podotknuto v kapitole 2.2, myšlenka europeizace má významný
politický rozměr, a to především v kontextu diskusí o evropském federalismu. Je
přirozené, že zastánci evropské federace přijetí jednotného evropského občanského
zákoníku podporují. Je třeba však podotknout, že ani některé dlouhodobě existující
federální státy nemají jednotnou úpravu soukromého práva. Za příklad mohou posloužit
Spojené státy americké, kde ani po více než 300 letech trvání federace neexistuje
jednotný občanský zákoník, ba dokonce ani jednotné federální soukromé právo jako
takové. Každý členský stát USA tvoří samostatnou jurisdikci, která disponuje vlastním
systémem soukromého práva. To potvrdil Nejvyšší soud USA ve svém rozhodnutí ve věci
63 MAK, Chantal. Constitutional Aspects of a European Civil Code. University of Amsterodam – Centre
for the Study of European Contract Law. Working Paper Series. 2010, 2010(2), s. 12. Dostupné také z:
< https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1581527>.
64 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 14. ISSN 02316625.
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Erie Railroad Co. v. Tompkins 65, kde jasně dovodil nemožnost soudů jednotlivých
členských států USA vytvářet normy soukromého práva s celofederální platností a
potvrdil tezi, že normy upravující vztahy mezi jednotlivci jsou vytvářeny na úrovni
jednotlivých členských států, neboť možnost regulovat poměry mezi jednotlivci se
odvozuje od suverenity každého jednotlivého státu, a nikoli federace. Realita je však
taková, že jsou si soukromoprávní normy v mnoha státech USA velmi podobné.
Významnou roli v tom hrály i americké restatementy, tedy nezávazná shrnutí vybraných
oblastí práva, které vypracovali přední američtí právní akademici. Mezi nejznámější patří
Uniform Commercial Code (zkracovaný jako UCC), který byl v jednotlivých státech
přijat v různých variantách legislativními orgány jednotlivých členských států USA 66.
Právě tento způsob přijímání jednotné úpravy lze vidět jako možnost i v případě
Evropské unie. Je možné, že by cesta přijetí návrhu kodexu parlamenty členských států
EU byla politicky průchodnější než přenášení pravomocí z členských států na EU67.
Některými odpůrci unifikace je právě s odkazem na restatementy podotýkáno, že ač
se některé akademické projekty v oblasti europeizace mohou navenek tvářit jako pouze
zcela nezávazná shrnutí existujícího práva či návrhy společných principů, neboť jejich
autoři tak deklarují, jejich ambice jsou ve skutečnosti větší. To je založeno na myšlence,
že třebaže takové projekty mohou vznikat (výlučně) na akademické půdě, na jejich
základě mohou být vypracovány konkrétní návrhy jednotné úpravy, ovšem již s
politickým mandátem. Příkladem může být Návrh společného referenčního rámce
(DCFR), jehož vypracování bylo Evropskou komisí podpořeno, nicméně který zčásti
navazuje obsahově na Zásady evropského smluvního práva (PECL), které však politický
mandát neměly. Jakkoli je tato skutečnost citlivou otázkou pro obě strany, i příznivci
65 Erie Railroad Company v. Harry J. Tompkins (304 U.S. 64).
66 KÜHN, Zdeněk. Koncepce amerických Restatements jako alternativa kodifikace evropského práva? K
problematice ustálené koncepce pramenů práva a jejich střetu s novými reáliemi. In: GERLOCH, Aleš
a Pavel MARŠÁLEK. Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury : tradice, současnost a
vývojové tendence" (Praha 27.-28. května 2004). Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-06-6,
s. 202.
67 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 8. ISSN 02316625.
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unifikace zpravidla souhlasí s tím, že pokud se má stát nějaký akademický návrh do
budoucna závazným kodexem, je třeba už při jeho vypracovávání politického mandátu 68.
Tento názor tedy aprobuje analogii přijímání jednotné úpravy s běžným vnitrostátním
legislativním procesem.
Další politickou otázkou je (ne)dostatečnost demokratické legitimace EU jako
celku k přijetí jednotné úpravy. Výchozím bodem je teze, že legitimita EU k přijímání
vlastní legislativy je odvozena od členských států. EU ani po přijetí Lisabonské smlouvy
nelze považovat za plnohodnotný federální stát – stále se jedná o specifické společenství
států založené na základě mezinárodních smluv. Reálně platí, že EU přijímá vlastní
legislativu, která je závazná nejen pro členské státy (směrnice), ale rovněž i pro
jednotlivce (nařízení). V demokratickém právním státě však rozhoduje o přijetí norem
závazných pro jednotlivce zákonodárný sbor složený ze zástupců volených přímo občany.
Problémem na úrovni EU je bezpochyby skutečnost, že vedle Evropského parlamentu,
který je volen přímo občany EU, hrají významnou roli v oblasti právotvorby orgány, které
občany přímo voleny nejsou. Právo legislativní iniciativy má pak Evropská komise, tedy
orgán, o jehož složení rozhodují vlády členských států. Podle názoru kritiků europeizace
má být evropské soukromé právo tvořeno synteticky v těch oblastech, kde se členské
státy rozhodly předat své pravomoce EU jako celku69 – zdůrazňuje se tedy primát vůle
členských států s tím, že tato vůle nemá být vykládána extenzivně. Pokud bychom tedy
na základě argumentů prezentovaných v pojednání o ústavním rozměru europeizace došli
k závěru, že přijetí jednotné úpravy překračuje pravomoce náležející Unii jako celku,
avšak Unie by se přece jen rozhodla, za předpokladu překonání ostatních případných
překážek, jednotnou úpravu přijmout, dalo by se stále považovat tato úprava za
legislativní akt postrádající demokratickou legitimitu. Otázka demokratického deficitu
EU však již přesahuje rozsah této práce.
68 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 296. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
69 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 220-222. ISSN 1210-9126.
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2.3.4 Europeizace analogicky k restatementům
Vzhledem k tomu, že je výše zmíněna možnost prosazení jednotné evropské úpravy
podobnou cestou, jakou se staly součástí americké úpravy restatementy, je třeba
podotknout, že rovněž v USA byla otázka vypracování restatementu považována za
otázkou politickou70. Jedním z důvodů byla dělba kompetencí na úrovni federace, kdy
podle americké ústavy spadá do příslušnosti federace pouze to, co je nezbytné k dosažení
jejího účelu (stanoveného rovněž ústavou). Oblast soukromého práva či regulace
obchodu na trhu mezi státy, do ní nepatřila. Dalším důvodem byl jistě argument
samostatnosti a svébytnosti každého jednotlivého amerického státu 71 – zde lze najít
analogii v Evropské unii, kde někteří odpůrci europeizace soukromého práva rovněž
argumentují svébytností národních právních úprav či šířeji právních kultur a potřebou
jejich zachování.
Kongres USA tedy coby federální zákonodárce z hlediska dělby kompetencí v
americké federaci nemohl tuto problematiku řešit, tudíž se z těchto všech důvodů se
iniciativy chopili právní akademici z American Law Institute (běžně zkracovaný jako
ALI)72, což rovněž nachází analogii v akademických skupinách působících v dnešní EU.
Vzhledem ke komplikovanosti celého procesu vytvoření jednotného závazného
70 KÜHN, Zdeněk. Koncepce amerických Restatements jako alternativa kodifikace evropského práva? K
problematice ustálené koncepce pramenů práva a jejich střetu s novými reáliemi. In: GERLOCH, Aleš
a Pavel MARŠÁLEK. Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury : tradice, současnost a
vývojové tendence" (Praha 27.-28. května 2004). Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-06-6,
s. 202.
71 Tato svébytnost má z historicko-právního hlediska svůj smysl, neboť zatímco zakládajících Třináct
kolonií bylo původně koloniemi Velké Británie, některé později přistoupivší kolonie již ne – kupříkladu
Louisiana byla kolonií francouzskou a její občanský zákoník byl vypracován před vstupem Louisiany
do Unie roku 1812, a to po vzoru návrhu francouzského Code Napoleon a rovněž španělského
občanského práva a dodnes tak oblast soukromého práva představuje hybridní systém.
72 KÜHN, Zdeněk. Koncepce amerických Restatements jako alternativa kodifikace evropského práva? K
problematice ustálené koncepce pramenů práva a jejich střetu s novými reáliemi. In: GERLOCH, Aleš
a Pavel MARŠÁLEK. Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury : tradice, současnost a
vývojové tendence" (Praha 27.-28. května 2004). Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-06-6,
s. 202.
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kodexu občanského práva EU a rovněž s ohledem na to, že tento proces probíhá již řadu
let, aniž by byl jakýkoli závazný kodex přijat, jeví se podle některých názorů jako
z politického hlediska průchodnější spíše přijetí soukromoprávního soft law, kterým by
mohl být například vzorový nezávazný kodex (analogicky k americkým restatementům)
či dokument obsahující pouze shrnutí principů (analogicky k Zásadám mezinárodních
obchodních smluv UNIDROIT)73. Přinejmenším rezervovaný postoj některých států k
unifikaci občanského a obchodního práva naznačuje komuniké Evropské komise z roku
200374, proto je možná cesta restatementů politicky průchodnější.

2.3.5 Shrnutí
Právě na základě výše uvedených problematických otázek kulturních, politických a
právních se lze přiklonit spíše k názoru, že i když se přijetí jednotné úpravy v dílčích
oblastech (smluvní a deliktní právo) jeví jako realistická, možnost prosazení právně
závazného celoevropského kodexu občanského práva se nejeví jako politicky průchodná.
Právě to je důvodem, proč se zatím evropská právní věda zabývá tvorbou právně
nezávazných výstupů.

73 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 220. ISSN 1210-9126.
74 Commissions Communication to the European Parliament and the Council: A more Coherent European
Contract Law, An Action Plan COM (2003), 68 final (12. 2. 2003).
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2.4

Metody europeizace
Abychom mohli adekvátně vnímat probíhající proces europeizace, je třeba si

vyjasnit, jakými metodami se tak může dít. Základní rozlišení spočívá v samotném
přístupu subjektů, které jsou aktéry europeizace. První variantou je cílevědomé působení
na právní úpravu v oblasti občanského práva, tedy cestou legislativní, druhou variantou je
pak spontánní přizpůsobování národních právních úprav evropské úpravě, která tvoří
zbytkovou kategorii. Prof. Lando představil vlastní členění metod europeizace na školu
kodifikátorů a školu kultivátorů, které se drží této linie75.
Další možností je vnímat europeizaci buď jako proces dobrovolný nebo jako proces
povinný. Dobrovolnou europeizací se rozumí situace, kdy je ponecháno na vůli těch, kteří
právo aplikují (čili soudů, rozhodců, ale i ostatních subjektů soukromoprávních vztahů),
zda se ve své činnosti pokusí o přiblížení jednotlivých národních občanskoprávních úprav
či ne. Povinnou europeizací se pak rozumí unifikace či harmonizace nařízená národnímu
zákonodárci ze strany orgánů Evropské unie, a následně tudíž i těm, kteří právo aplikují76.
Výše načrtnutá členění se samozřejmě věcně z části překrývají, neboť spontánní
europeizace je ve většině případů dobrovolným procesem, zatímco cílevědomá
europeizace ve výsledku zakládá povinnost příslušných subjektů společnou úpravu
zavést. Proto je výklad níže rozčleněn do dvou podkapitol.

2.4.1 Škola kultivátorů – spontánní europeizace
Hlediskem rozlišení v rámci členění prof. Landa je otázka, zda má být společné
právní úpravy dosaženo prostřednictvím uložení povinnosti jednotlivým členským státům
EU přijmout příslušnou legislativu, či zda raději motivovat členské státy k dosažení

75 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 18.
76 Tamtéž, s. 15.
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takového cíle cestou přesvědčování a tudíž postupnou kultivací77.
Kultivátoři prosazují tezi, že evropské občanské právo by mělo „vyrůstat“ v lidech,
kteří by je pak v budoucnu aplikovali, tedy zejména v právnících. Vychází z myšlenky, že
právní akademici v celé EU by měli jakési společné evropské občanské právo vyučovat
na právnických fakultách a na základě jejich odborného vlivu by se posléze mělo toto
právo projevit v právní praxi, kterou budou žáci těchto akademiků vykonávat. Akcentují
tedy zásadní roli univerzity coby platformy tvorby společného práva. Tato myšlenka
vychází z odkazu na římskoprávní školu glosátorů, díky které se ve 12. století rozšířilo
římské právo do velké části Evropy a přetrvalo ve formě ius commune až do 19. století.
Zastánci kultivace poukazují, že pokud se již povedlo vypracovat a uvést do praxe
na nadnárodní úrovni instrumenty jako CISG či Zásady UNIDROIT, které rovněž sdílejí
společné body s akademickými projekty jako např. PECL, má smysl snažit se tyto
společné principy vyučovat a uvádět je touto „měkkou“, akademickou cestou do praxe –
a tyto principy se tak nenásilnou cestou stávají součástí evropského ius commune78.
Zde se samozřejmě nabízí otázka, zda je změna práva touto cestou realistická. Je
vůbec možné, aby např. soudci odhlíželi od ustanovení domácího práva a dokonce od
ustálené judikatury a měnili ji tak, aby ji přizpůsobili společnému základu? Je třeba mít
na paměti, že mnohé koncepty z akademických projektů společného občanského práva
jsou některým jurisdikcím cizí, kupříkladu anglické právo nepracuje s doktrínou dobré
víry. Zda soudy mohou změnit svou rozhodovací činnost jistě závisí na mnoha faktorech.
V různých zemích disponují soudy různou měrou volnosti měnit právo dle svého uvážení.
Rovněž záleží na osobnosti konkrétního soudce, čímž se opět dostáváme do sféry
právního vzdělávání těchto soudců a k výše zmíněné tezi o cestě kultivace budoucích
právníků na právnických fakultách. V tomto směru lze odkázat na Soudní dvůr EU, který
ve svém judikátu ve věci El Corte Inglés SA v. Cristina Blázquez Rivero 79 nabádal
77 Tamtéž, s. 18.
78 Tamtéž s. 18-19.
79 Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 7 March 1996. El Corte Inglés SA v Cristina Blázquez
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španělský národní soud, aby interpretoval španělské právo v souladu se směrnicí o
hromadných turistických zájezdech, třebaže ji španělský zákonodárce v té době ještě
nezavedl, ač již uplynula lhůta k transpozici. Španělský soud však tuto interpretaci odmítl
z důvodu rozporu s platným zněním španělského občanského zákoníku. Z toho lze
vyvodit, že není jasné, v kterých členských státech a do jaké míry by soudy mohly
uzpůsobit svou rozhodovací činnost nezávaznému evropskému občanskému právu, i
kdyby chtěly. Proto se nabízí otázka, zda by národní soudy mohly aplikovat společnou
úpravu tak, jak si kultivátoři představují. S ohledem na pravidlo eurokonformního
výkladu lze jistě říci, že národní právo musí být vykládáno v souladu s platnou evropskou
legislativou, na druhou stranu ale nikoli s (ještě nezávazným) soft law. Soudy členských
států každopádně nemohou postupovat v rozporu s normami právních řádů svých zemí.
S ohledem na naznačenou cestu kultivace se rovněž se nabízí argument, že pluralita
současných akademických projektů evropského občanského práva připomíná pluralitu
pramenů římského práva, které si v některých případech navzájem odporovaly – a tudíž
způsobovaly právní nejistotu80. Jakkoli tehdy mohly přispět v dřívějších dobách takové
rozpory k vytříbení argumentačních a interpretačních schopností tehdejších právníků,
stěží lze s ohledem na požadavek právní jistoty v moderním právu hovořit z dnešního
pohledu o výhodě.
Cesta kultivace právního myšlení a tudíž spontánní europeizace je možná a jistě k
ní již dochází, ať už zahrnutím akademických projektů europeizace do výuky na
právnických fakultách, nebo inspirací těmito projekty při aplikaci práva. Tato metoda
nicméně naráží na objektivní limity dané závazností norem platného práva.

2.4.2 Škola kodifikátorů – regulatorní europeizace
Kodifikátoři si dle prof. Landa kladou za cíl vytvořit právní úpravu, která bude mít
Rivero. Reference for a preliminary ruling: Juzgado de Primera Instancia n. 10 de Sevilla - Spain. Case
C-192/94.
80 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 19.
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z počátku formu akademického návrhu, který se ovšem postupně stane závazným
kodexem, tedy v konečné fázi evropským občanským zákoníkem. Stejně jako kultivátoři,
i kodifikátoři vidí počátek společného práva v akademické aktivitě na univerzitní
platformě. Z jiného úhlu pohledu se dá nazvat tato metoda regulatorní europeizací, čili se
má jednat o cílevědomý a proto i organizovaný proces.
Cesta kodifikace je tedy svým způsobem jen opačnou stranou mince kultivace.
Klíčový rozdíl spočívá v politickém rozměru celého procesu, ježto je samozřejmě
charakteristický pro přijímání jakékoli právní úpravy: přijetí návrhu kodifikace na unijní
úrovni, ať už by v případné budoucnosti byla jeho podoba jakákoli, bude nezbytně
procházet legislativním procesem EU. Lze se jen domýšlet, jaká by byla výsledná podoba
takového návrhu s ohledem na vysoký počet členských států, odlišnost národních zájmů,
právních kultur apod.
V dnešní legislativní praxi EU se tato metoda projevuje přijímáním instrumentů
sekundárního práva EU, tedy pro státy závazných směrnic a přímo použitelných nařízení.
Do dnešního dne bylo dosaženo vysoké míry harmonizace v oblasti spotřebitelského
práva. Jakého rozsahu by bylo možné do budoucna dosáhnout cestou kodifikace je
rovněž otázka limitů daných primárním právem EU, jak bylo načrtnuto v podkapitole
2.3.2.
Někteří odborníci podporují europeizaci cestou kodifikace i proto, že ji považují za
cestu sjednocení „zevnitř“. Pokud by byla přijata evropským zákonodárcem jednotná
úprava v takové míře, ve které by bylo dosaženo konsenzu, její aplikace na celoevropské
úrovni by měla postupně (pozitivní) vliv i na doktrínu a soudní praxi jednotlivých
členských států v oblastech, která by zůstala stranou takové kodifikace – pokud by
opravdu nějaká část soukromého práva opravdu zůstala v gesci národních právních
režimů. Tímto se kodifikátoři dostávají obloukem opět k myšlence sjednocení cestou
kultivace81.
81 KELLNER, Markus. Tort Law of the European Community: A Plea for an Overarching Pan–European
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2.5

Shrnutí
V budoucnu se evropské občanské právo, za předpokladu pokračování evropské

integrace a existence EU jako takové, může rozvíjet jedním z několika možných směrů.
Jedním je cesta dobrovolné europeizace vznikající z akademických debat, jejímž
výsledkem může časem vzniknout ius commune. Existuje však riziko, že takové právo
bude příliš polycentrické a vágní. Druhou cestou je povinná unifikace, jejímž výsledkem
má být vznik evropského občanského zákoníku. Lze se domnívat, že stále rostoucí míra
obchodu mezi členskými státy přinese časem potřebu přijetí jednotné úpravy, byť zůstává
otázkou, v jaké míře bude nezbytné a rovněž možné s ohledem na ústavní a politické
limity tak učinit.
Po představení obou metod europeizace lze těžko soudit, která je vhodnější či
například pro státy EU schůdnější. Určitě lze konstatovat, že kultivace má pro svůj
pozvolný, postupný charakter tu nespornou výhodu, že je politicky méně citlivá. Zda by
ale takový proces mohl být úspěšně doveden k cíli jednotné úpravy v dohledné době se
však nejeví příliš realistickým. Příklad můžeme vidět ve Velké Británii, kde unie Anglie a
Skotska trvá již od roku 1707 a i přes společnou legislativu zůstává jádro soukromého
práva stále v obou jurisdikcích odlišné. Proto se jeví jako nejpravděpodobnější, že
výsledkem europeizace cestou kultivace by tak jako tak byla (na dlouhou dobu)
koexistence národních a unijních pravidel82.
Odborná veřejnost se každopádně dělí na několik skupin. Naprostí odpůrci europeizace
soukromého práva jsou proti jakýmkoli postupům, které by měly za cíl vytvoření
jednotné úpravy soukromého práva na úrovni EU. Jsou nejspíš toho názoru, že jakékoli
výše naznačené problémy rozdílných právních úprav v rámci Unie vyřeší pověstná
„neviditelná ruka trhu“.
Framework. European Review of Private Law. 2009, 17(2), s. 153. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
< https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009010>.
82 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, č. 5-6, s. 20.
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Umírněnější názorový proud se staví za vytvoření společných zásad evropského
soukromého práva, které by se měly stát závazným předpisem s tím, že úprava
konkrétních institutů by zůstala v gesci členských států a fungovala by v rámci právního
režimu společných zásad.
Další skupinou jsou zastánci harmonizace cestou přijímání předpisů sekundárního práva
EU v určitých oblastech, tedy europeizace sektorová či fragmentární. Nezahrnuje tedy
vytvoření společného kodexu, základní právní režim soukromého práva by v takové
variantě zůstával v gesci jednotlivých členských států. Touto cestou se reálně ubírá
proces europeizace v současné době, třebaže politická vůle k prosazení společné úpravy v
rozsahu alespoň společných zásad je dosti patrná.
Nejradikálnějším je názorový proud volající po komplexní rekodifikaci občanského
práva na úrovni EU, tedy jednak vytvoření jednotného kodexu občanského práva, který
by nahradil národní úpravy, a druhak uzpůsobení stávajících předpisů sekundárního práva
EU tomuto novému kodexu či přijetí nových odpovídajících norem83.
Další variantou by bylo vytvoření společných zásad podobně jako byly vytvořeny Zásady
mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT. Přijetím společných zásad by vznikla
dvoukolejnost právního režimu smluv, která by však do budoucna mohla vést k další
snaze o sjednocení právní úpravy, tentokrát již do skutečně jednotného evropského
občanského zákoníku. Tento dvoufázový postup se jeví rozhodně jako politicky
průchodnější.
Jak vyplývá ze současného stavu harmonizace soukromého práva na evropské úrovni a
jak rovněž soudí někteří autoři84, současná politická realita je nakloněna spíše spontánní,
necílené europeizaci soukromého a občanského práva a dalšímu přijímání norem
sekundárního práva EU.
83 TOMÁŠEK, Michal. Lesk a bída "europeizace" občanského práva. Právník. 2004, s. 13-14. ISSN
0231-6625.
84 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 221. ISSN 1210-9126.
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3

Evropské občanskoprávní „hard law“
Evropským občanskoprávním „hard law“ se rozumí dosažený stav unijního acquis,

který se z hlediska materie dá podřadit pod odvětví občanského práva.
Evropský zákonodárce vydal v průběhu uplynulých let právní předpisy v těch
oblastech, které považoval za (nejvíce) potřebné z hlediska fungování jednotného
vnitřního trhu, uplatnil tedy tzv. sektorový přístup 85. Tím se v realitě unijní legislativní
praxe stala zejména oblast ochrany spotřebitele. I v rámci této sféry regulace se však
jedná o fragmentovanou harmonizaci, která podle názoru některých odborníků není dobře
koordinována86.

3.1

Ochrana spotřebitele
Nejdříve je třeba vysvětlit, proč vůbec k ochraně spotřebitele zákonodárce

přistupuje. Smluvní právo je obecně založeno na principu smluvní svobody, který se
podřazuje pod širší koncept autonomie vůle. Základem smluvní svobody je teze, že
smluvní strany mají svobodu rozhodnout se, zda do závazku vstoupit, za jakých
podmínek a v jaké formě. Ve společenské praxi se ale ukazuje, že při uplatnění plné
smluvní svobody bez příslušné regulace existuje vysoký potenciál založení nerovnosti
stran ve smluvním vztahu. V případech, kdy na jedné straně stojí podnikatel, tedy subjekt
profesionální a zkušený v oblasti obchodních vztahů, a na druhé straně spotřebitel, tedy
subjekt méně zkušený či zcela nezkušený, přinejmenším subjekt vystupující mimo vlastní
podnikatelskou činnost, je tento spotřebitel považován za slabší stranou. Tato slabší
smluvní strana se může dostat do situace, kdy nebude mít žádný nebo výrazně omezený
prostor pro uplatnění své vůle v příslušném smluvním vztahu. Takovými případy bývají
často např. adhezní smlouvy, formulářové smlouvy, všeobecné obchodní podmínky aj.87
85 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 103. ISBN 978-80-7552-187-3.
86 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, , č. 5-6, s. 16.
87 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
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Z těchto důvodů jak národní zákonodárci, tak i unijní zákonodárce přistoupili k
úpravě této problematiky. Evropská komise vydala roku 1975 Akční program na ochranu
spotřebitele, kde vymezila základní práva spotřebitele. Těmi jsou: právo na ochranu
zdraví a bezpečnosti, právo na ochranu hospodářských zájmů, právo na náhradu utrpěné
škody, právo na informace a vzdělání a právo sdružovat se na ochranu svých zájmů.
Právě tato základní práva se stala tématy spotřebitelské úpravy 88. Postupem let byly
vydány další programy, v současné době je relevantní Víceletý program pro spotřebitele
na období 2014–202089.
Co do formy, velká většina norem spotřebitelského práva EU je obsažena ve
směrnicích, které jsou vždy v určených lhůtách transponovány do národních právních
řádů. V České republice najdeme tyto směrnice promítnuté ve více samostatných
zákonech. Jen minimum norem je obsaženo v přímo použitelných nařízeních90.
V oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti je nejvýznamnější směrnice o obecné
bezpečnosti výrobků91, která je v ČR promítnuta do zákona o obecné bezpečnosti
výrobků92.
Ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů zahrnuje pochopitelně poměrně široké
spektrum regulace. Mezi nejdůležitějšími směrnicemi jsou: o prodeji spotřebního zboží a
záruk na spotřební zboží93, o elektronickém obchodu94, o finančních službách pro
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 103-104. ISBN 978-80-7552-187-3.
88 Tamtéž, s. 104.
89 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 254/2014 ze dne 26. února 2014 o víceletém
programu pro spotřebitele na období 2014–2020 a o zrušení rozhodnutí č. 1926/2006/ES.
90 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 104. ISBN 978-80-7552-187-3.
91 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti
výrobků.zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o
obecné bezpečnosti výrobků)
92 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků).
93 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech
prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.
94 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice
o elektronickém obchodu).
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spotřebitele na dálku95, o nekalých obchodních praktikách96, o spotřebitelském úvěru97, o
timesharingu98, či o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů99.
Náhrada škody spotřebiteli je rovněž předmětem několika směrnic, mezi něž patří
směrnice o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku100 či nařízení o pravidlech
kompenzace a pomoci cestujícím v oblasti letecké dopravy101.
Třebaže je oblast ochrany spotřebitele jistě výraznou prioritou činnosti evropského
zákonodárce, stále se nedá říci, že by výsledná suma unijních předpisů tvořila zcela
harmonizovanou oblast úpravy či jednotnou úpravu102.

3.2

Ochrana osobních údajů
Potřeba chránit osobní údaje je spjata především se stále se zvyšující měrou

používání informačních a komunikačních technologií. Je proto zcela přirozené, že se
zrovna tato oblast stala prioritou unijního zákonodárce.
Protože významná část obchodních činností (koupě a prodej zboží, rozesílání
obchodních sdělení, shromažďování dat apod.) se odehrává on-line, byla za účelem jejich
95 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb
pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.
96 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).
97 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o
spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.
98 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve
vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o
dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.
99 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se
jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.
100 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice
Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
odpovědnosti za vadné výrobky.
101 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví
společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu,
zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.
102 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 105. ISBN 978-80-7552-187-3.
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regulace přijata směrnice o elektronickém obchodu103.
Specificky na ochranu dat se pak zaměřuje směrnice o soukromí a elektronických
komunikacích104, jež zakotvuje základní pravidla a záruky ochrany dat s ohledem na
zájem na vytvoření důvěry v ochranu soukromí ze strany uživatelů. Směrnice o
elektronickém podpisu pak odstraňuje původně existující rozdíly mezi elektronickými
podpisy v jednotlivých členských státech, které byly seznány za podstatnou překážku
používání elektronické komunikace a elektronického obchodu105.

3.3

Evropské mezinárodní právo soukromé
Další významnou oblastí unijní legislativy je úprava střetu dvou a více právních

řádů, tedy tzv. evropské mezinárodní právo soukromé. Pro oblast smluvního práva je
podstatné Nařízení Řím I106, neboť určuje rozhodné právo pro smluvní závazkové vztahy
s mezinárodním prvkem v rámci Evropské unie s výjimkou Dánska. Pro oblast deliktního
práva je pak důležitým Nařízení Řím II107, které určuje pravidla pro volbu rozhodného
práva pro řešení sporů z mimosmluvních závazkových vztahů, tedy např. sporů o náhradu
škody způsobené vadou výrobku nebo z nekalé soutěže108. Stranou nezůstala ani úprava
rodinného práva, kde je relevantním Nařízení Brusel II109, které obsahuje úpravu pravidel
v oblasti rozvodu, rozluky, neplatnosti manželství a rodičovské odpovědnosti.

103 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice
o elektronickém obchodu).
104 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a
elektronických komunikacích).
105 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 106-107. ISBN 978-80-7552-187-3.
106 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím I).
107 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).
108 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 107. ISBN 978-80-7552-187-3.
109 Nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000.
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4

Evropské občanskoprávní soft law

4.1

Společný základ
Vedle již existujícího unijního hard law, které je zaměřeno sektorově a rozhodně se

z hlediska koncepce ani vzdáleně neblíží (re)kodifikaci, existuje další sféra evropského
občanského práva, kterou lze nazvat evropské občanskoprávní soft law. To zahrnuje
veškeré iniciativy, které se zabývají vytvářením právně nezávazných výstupů, jejichž
předmětem je materie, která spadá do oblasti občanského práva. Relevance soft law
spočívá v možnosti „měkkého“ působení na rozhodovací praxi těch, kteří aplikují právo,
tedy soudců, rozhodců, ale koneckonců i všech subjektů, kteří vstupují do
soukromoprávních vztahů.
Od první rezoluce Evropského parlamentu z roku 1989 vznikla celá řada
akademických projektů, které se zabývají vytvářením občanskoprávního soft law.
Některé vykazují společné charakteristiky, a to např. co do personálního složení či obsahu
vypracovaných návrhů. Ne všechny skupiny se snaží o pokrytí všech oblastí občanského
práva, zpravidla řada z nich je zaměřena spíše na smluvní a/nebo deliktní právo.
Akademické skupiny jsou sice vedeny společnou myšlenkou, ovšem co do předmětu se
ne vždy (zcela) kryjí. Rodinné či dědické právo ve většině případů nejsou předmětem
jejich aktivit, neboť ohledně těchto odvětví panuje většinové přesvědčení, že jsou natolik
národně- a/nebo kulturně-specifické, že v nich nelze najít dostatečnou shodu napříč
evropskými jurisdikcemi110.
Tato kapitola má za cíl podat spíše přehled těch nejvýznamnějších akademických
iniciativ, než jejich zevrubný popis.

110 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 107. ISBN 978-80-7552-187-3.
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4.2

Jednotlivé projekty

4.2.1 Komise pro evropské smluvní právo (CECL)
4.2.1.1 Vznik a základní charakteristika
V roce 1982 se rozhodla skupina akademiků pod vedením prof. Ole Landa z
Kodaňské univerzity zformovat Komisi pro evropské smluvní právo (v originále
Commission for European Contract Law, běžně zkracovaná jako CECL a nazývaná jako
Landova komise), a stanovila si za účel nalezení principů společných smluvnímu právu v
zemích tehdejších Evropských společenství. Komise byla složena (s několika výjimkami)
z právních akademiků, z nichž mnozí se rovněž věnovali právní praxi. Komise jako celek
neměla být ovlivňována žádnými politickými zájmy, měla hledat čistě akademický
konsenzus nad společnými principy111.
Práce Komise byla rozdělena do tří různých fází, kdy měla Komise pokaždé
poněkud odlišné složení – hovoříme vždy taky o První, resp. Druhé resp. Třetí Komisi.
Celkově se dílčí Komise zabývaly oblastí principů vzniku a platnosti smluv, jejich
interpretací a obsahem, problematikou změn a zániku závazků112. Práce všech tří Komisí
trvala bezmála 20 let, výsledkem je nicméně pozoruhodné dílo, které se stalo nejen
předmětem navazující akademické debaty, ale rovněž východiskem pro další projekty.
Vypracovaný soubor principů nese název „Zásady evropského smluvního práva“
(Principles of European Contract Law, běžně zkracované jako PECL), které byly
postupně vydány knižně ve třech dílech. První část, která byla publikována knižně roku
1995, pojednává o splnění a nesplnění smlouvy a možnosti následného zhojení. Roku
2000 pak vyšla druhá část, která obsahuje vedle revize první části i úpravu platnosti,

111 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, , č. 5-6, s. 17.
112 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, č. 3, s. 218.
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interpretace a obsahu smluv a úpravu oprávnění zmocněnce zavazovat zmocnitele 113.
Konečně roku 2003 byla vydána třetí část, pojednávající o pravidlech nezákonnosti,
započtení a postoupení pohledávek, převzetí dluhu, pluralitě na straně věřitelů a
dlužníků114.
Pro PECL byla autory zvolena forma modelové kodifikace opatřené komentářem,
poznámkovým aparátem a konkrétními příklady jejich použití v praxi. Ve svém souhrnu
se PECL se skládají ze 17 kapitol. Ty zahrnují právo uzavírání smlouvy, výklad, obsah,
plnění, odpovědnost za porušení smlouvy, pluralitu věřitelů a dlužníků, závazkověprávní
úkony (jednání), promlčení115.
Při vytváření PECL postupovali autoři cestou vypracování komparativního
přehledu řešení dané situace v právních řádech jednotlivých států, jeho podrobení kritické
diskusi a následnému výběru nejběžnějšího a nejvhodnějšího řešení116. To však
neznamená, že by výsledná pravidla PECL byla pouhým kompilátem různých národních
řešení – některá řešení byla vypracována zcela originálně, a to z důvodu lepší
využitelnosti117.
PECL navazují na některé směrnice a nařízení Evropských společenství, nicméně
představují soubor nových, koherentních pravidel evropského smluvního práva. V
souladu s tím, co bylo řečeno výše o amerických restatementech, můžeme říci, že se
jedná o specifický evropský restatement, který však na rozdíl od svého amerického vzoru
nepředstavuje pouze uspořádání platného práva (opatřené komentářem a poznámkami),
113 LANDO, Ole. Dobrovolná nebo povinná evropeizace smluvního práva. Evropské a mezinárodní právo.
2001, , č. 5-6, s. 15.
114 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. s. 12.
115 Tamtéž. s. 13.
116 SCHULTE-NÖLKE, Hans. From the Acquis Communautaire to the Common Frame of Reference –
The Contribution of the Acquis Group to the DCFR. Juridica International. 2008, 2008(XIV), s. 28.
ISSN 1406-5509. Dostupné také z: <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_27.pdf>.
117 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 218. ISSN 1210-9126.
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nýbrž obsahuje také návrhy k jeho obnově118.
PECL se rovněž staly základem pro další, časově následující unifikační a
kodifikační snahy v Evropě119. Nejvýznamnějším projektem obsahově navazujícím na
PECL je Návrh společného referenčního rámce (DCFR).
Komise ukončila činnost koncem 90. let 20. století. Za účelem pokračování procesu
europeizace smluvního práva založila skupina vedená prof. Christianem Von Barem
Studijní skupinu pro Evropský občanský zákoník, která se považuje za následovníka
Landovy komise a klade si za cíl dokončit dílo, které tato komise začala120.
4.2.1.2 Využití PECL
O významu PECL svědčí fakt, že se staly předmětem pozornosti zákonodárců, kteří
se snažili o modernizaci národního smluvního práva, v různých státech Evropy. Za
příklad může sloužit Spolková republika Německo, kde byly PECL využity jako
inspirační zdroj pro novelizaci smluvního práva a práva odpovědnosti za škodu, nebo
Litva, Estonsko, Slovinsko či Česko121kde byly PECL využity při vypracovávání
komplexních rekodifikací občanského práva122. Tento „restatement“, ač není závazným
kodexem, nýbrž pouze soukromým dokumentem bez politické legitimace, tak prokázal
svou funkci coby soft law instrumentu a potvrdil tím smysl svůj i obdobných projektů.
S ohledem na potenciální relevanci PECL pro případné uskutečnění budoucí
celoevropské kodifikace je rovněž je třeba podotknout, že PECL vznikaly v době, kdy ES
118 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. s. 13.
119 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 217-218. ISSN 1210-9126.
120 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. s. 15.
121 Důvodová zpráva k NOZ: Konsolidovaná verze [online]. [cit. 2017-06-28], s. 18. Dostupné také z:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>.
122 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. s. 13.

48

tvořilo na počátku akademických prací pouze deset zemí (roku 1980) a později se počet
rozšířil postupně na patnáct (roku 1995). ES v té době nezahrnovala žádnou ze zemí
bývalého východního bloku. Je otázkou, zda tento fakt může být relevantní v úvahách o
kodifikaci. Zatímco před zhroucením sovětského bloku byly jeho země řazeny západními
teoretiky do tzv. socialistického právního okruhu, tedy reálně z vlivu na západní právní
nauku vyloučeny123, po kolapsu sovětského bloku se situace výrazně změnila. Těžko lze
nyní právní vědu v nových členských státech ignorovat. Rovněž skutečnost, že tyto státy
procházejí v současnosti procesem rekodifikace, či již tento proces úspěšně završily,
může implikovat otázku, zda již PECL nejsou jako „restatement“ postaveny na
zastaralém základě, když neberou rekodifikované právní kultury v potaz. K tomu lze však
namítnout, že PECL byly pro některé z těchto rekodifikací inspiračním zdrojem, jak bylo
popsáno výše, proto rozhodně neztrácejí svůj význam.
Zajímavým způsobem využití PECL, se kterým autoři při jejich vypracovávání
počítali, je možnost jejich inkorporace do smlouvy jako všeobecné smluvní podmínky,
pokud pro ně strany výslovně optují124.

4.2.2 Studijní skupina pro Evropský občanský zákoník
Chronologicky pozdější iniciativou je Studijní skupina pro Evropský občanský
zákoník (The Study Group on a European Civil Code, běžně zkracované jako SGECC).
Roku 1998 se konala v nizozemském Haagu konference „K Evropskému občanskému
zákoníku“ (Towards a European Civil Code), kde bylo rozhodnuto o jejím vzniku.
Činnost skupiny je koordinována prof. Christianem von Barem, ředitelem Institutu pro
evropská právní studia při univerzitě v Osnabrücku 125. Studijní skupina se považuje za
zcela autonomní akademickou síť, na které participuje zhruba 100 právních vědců ze
123 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. s. 14.
124 Tamtéž, s. 13.
125 Oficiální webové stránky skupiny: <http://www.sgecc.net>.
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všech členských států EU, Norska a Švýcarska126.
Práce SGECC byla rozdělena do oborově zaměřených pracovních skupin.
Vzhledem k tomu, že práce Studijní skupiny vychází z PECL, zaměřily se jednotlivé
týmy především na oblast práva mimosmluvních obligačních vztahů a částečně práva
movitých věcí. Co se týče obecného smluvního práva, dle slov prof. von Bara vychází
návrh Evropského občanského zákoníku (European Civil Code, běžně zkracovaný jako
ECC) hlavně z PECL. Konkrétně obsah návrhu ECC tvoří: právo kupní smlouvy,
smlouvy o poskytnutí služby, distribučních smluv, půjčky, zajištění osobních závazků,
právo darovací, specifické aspekty elektronického obchodu, ochranu spotřebitele,
nepřikázané jednatelství, deliktní právo, bezdůvodné obohacení, přechod vlastnického
práva k movitým věcem, zajištění závazků a právo svěřenských fondů127.
Dle prohlášení prof. von Bara se má jednat o čistě akademický a apolitický projekt,
zcela oproštěný od národních politických zájmů 128. I tak je třeba mít na paměti, že
přinejmenším samotné rozhodnutí vytvořit zákoník je rozhodnutím politickým a rovněž
obsah takového předpisu je determinován politickými cíli. Projekt má vazbu na evropské
instituce, neboť Evropský parlament ji označil v jedné ze svých rezolucí za nositele
přípravných prací pro sbližování národních soukromoprávních úprav. Cílem projektu je
rozhodně vytvořit jednotnou evropskou úpravu použitelnou jak na národní, tak
celoevropské úrovni, nikoli separátní evropskou úpravu, která by vytvářela dvoukolejnost
občanského práva v rámci EU a vyžadovala tak jasné vymezení oblasti a hranic
použitelnosti každé z obou úprav129.

126 VON BAR, Christian. O celoevropské odpovědnosti národní kodifikační politiky. Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. s. 15.
127 Tamtéž, s. 16.
128 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 66. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
129 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 218. ISSN 1210-9126.
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Pojem „evropský občanský zákoník“ může snadno vzbudit dojem, že je ambicí projektu
ECC vytvořit širokou, všeobjímající kodifikaci celého občanského a potažmo celého
soukromého práva, jak bývá v kontinentální právní kultuře zvykem a jako tomu je např. v
případě současného českého občanského zákoníku. Tak tomu však v případě SGECC
není, a to z toho důvodu, že se některé oblasti spadající tradičně do okruhu občanského
práva zásadním způsobem v jednotlivých členských státech liší. Jedná se zejména o
absolutní majetková práva, tedy právo vlastnické a dědické 130, a to s ohledem na důvody
představené v kapitole 2.3. Právě proto se SGECC držela zaměření na závazkové/smluvní
právo a také na deliktní právo.

4.2.3 Acquis Group
Výzkumná skupina pro soukromé právo ES (Research Group on the Existing EC.
Private Law, běžně zkracovaná jako Acquis Group) byla založena roku 2002 za účelem
výzkumu existujícího soukromého unijního práva. Skupina si klade za cíl shromáždit
existující unijní soukromoprávní acquis a podat jeho věrný obraz odborné veřejnosti.
Tento přístup stojí v kontrapozici např. oproti PECL, které až na několik výjimek
nenavazují na unijní soukromoprávní acquis. Výsledkem práce skupiny jsou „Principy
existujícího soukromého práva ES“ (v originále Principles of the Existing EC Contract
Law – zkracované jako Acquis Principles).
Z hlediska obsahu se Acquis Group zaměřuje na obecnou část závazkového práva,
(podobně jako Kniha I a Kniha II PECL). Příslušnou materii se snaží uspořádat do
souvislých celků, které mají ilustrovat společné body příslušných institutů. Výsledná
shrnutí principů jsou doprovozena komentářem, který vysvětluje, z jakých konkrétních
předpisů práva EU dané ustanovení vychází131.
130 RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, IX(3), s. 219. ISSN 1210-9126.
131 SCHULTE-NÖLKE, Hans. From the Acquis Communautaire to the Common Frame of Reference –
The Contribution of the Acquis Group to the DCFR. Juridica International. 2008, 2008(XIV), s. 28.
ISSN 1406-5509. Dostupné také z: <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_27.pdf>.
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Problematickým elementem práce Acquis Group byla jistě skutečnost, že řada
příslušných směrnic EU je pojata spíše minimalisticky, a tudíž k vypracování
kompletnějších pravidel bylo třeba, aby k unijním pravidlům přidali autoři rovněž vlastní
vklad. K tomu nezřídka využívali národních právních předpisů transponujících příslušné
směrnice132. Tato skutečnost dost dobře svědčí o tom, že pasivní vliv národních
zákonodárců na evropské „restatementy“ nemusí být nutně omezen na obecné principy
příslušných právních řádů, nýbrž může rovněž ovlivňovat úpravu, která pochází od
evropského zákonodárce.
Další výzvou pro Acquis Group byla skutečnost, že unijní soukromoprávní acquis
se zaměřuje jen na vybrané oblasti, zejména pak na oblast ochrany spotřebitele.
Podstatnou otázkou pak je, zda se z několika specifických oblastí regulace dá vytvořit
koherentní soubor obecnějších pravidel. Skupina za tímto účelem zvolila metodu skládání
obecných principů z více samostatných předpisů: např. v případě určování toho, co jsou
nerovné podmínky (unfair terms) smlouvy pro spotřebitele, prozkoumala několik
směrnic, ve kterých je daný institut obsažen, a z jejich vzájemné souvislosti vyvodila
princip133.

4.2.4 Akademie evropských představitelů soukromého práva
Tato skupina vznikla roku 1992 v italské Pavii a jejím hlavním představitelem je
prof. G. Gandolfi. Práce skupiny vychází ze dvou základních zdrojů: za prvé z italského
Codice civile z roku 1942, konkrétně z části IV – Obligace a smlouvy, a za druhé z
pojednání britského prof. McGregora o smluvním právu z roku 1965 134. Výsledkem práce
je návrh evropského kodexu smluvního práva, který se člení na jedenáct částí: část 1-5
pojednává o uzavírání smlouvy, část 6 následky smlouvy, část 7 a 8 plněním povinností
132 SCHULTE-NÖLKE, Hans. From the Acquis Communautaire to the Common Frame of Reference –
The Contribution of the Acquis Group to the DCFR. Juridica International. 2008, 2008(XIV), s. 29.
ISSN 1406-5509. Dostupné také z: <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_27.pdf>.
133 Tamtéž, s. 29-30.
134 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 102, 110. ISBN 978-80-7552-187-3.
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ze smlouvy a vadami plnění, část 9 změnami v osobách smluvních stran, část 10
ukončením smlouvy a nároků z toho vznikajících a část 11 formálních náležitostí
smlouvy135.

4.2.5 Projekt Společné jádro evropského soukromého práva
Tento projekt, nazývaný v originále The Common Core od European Private Law,
vznikl na univerzitě v italském Trentu, pod vedením prof. M. Bussaniho a prof. U.
Matteiho.
Podstatným rozdílem oproti některým jiným projektům je skutečnost, že zatímco
např. Landova komise otevřeně podporují ideu přijetí společného evropského občanského
zákoníku, skupina Společného jádra se k této myšlence staví neutrálně, jelikož si klade za
cíl pouze identifikovat a sepsat, co je smluvnímu, deliktnímu a vlastnickému právu v
různých státech Evropy společné a na straně druhé co je rozdílné136.
Skupina se schází každoročně a pracuje na řadě dílčích projektů. Produktem práce
pak tedy není celistvý návrh kodexu, nýbrž národní zprávy analyzující právní úpravu
jednotlivých států, na nich založené srovnávací studie či vzorová řešení případů137.

4.2.6 Projekt Ius Commune
Tento projekt, založený při Katolické univerzitě v Lovani a vedený prof. W. Van
Gervenem, si klade za cíl zformulovat celoevropskou kompilaci právní vědy,
metodologie a judikatury138. Navazuje tak na koncept ius commune, který odkazuje na
135 TICHÝ, Luboš. Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In: Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006., s. 57. ISBN 8073572079.
136 OLIPHANT, Ken. European Tort Law: A Primer for the Common Lawyer. Current Legal Problems.
2009, č. 62, s. 442. Dostupné také z: <http://clp.oxfordjournals.org/content/62/1/440.full.pdf>.
137 TICHÝ, Luboš. Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In: Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006., s. 57. ISBN 8073572079.
138 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 102. ISBN 978-80-7552-187-3.
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dobu v rozmezí 17. - 19. století, kdy skutečně na území Evropy existovalo společné právo
odvozené od římského práva.

4.2.7 Návrh společného referenčního rámce (DCFR)
4.2.7.1 Pojem a vznik
Recentním projektem na poli evropského občanského práva je Návrh Společného
referenčního rámce (Draft Common Frame of Reference) běžně zkracovaný jako
DCFR139. Tento akademický projekt je významný mimo jiné z toho důvodu, že je
prosazován Evropskou komisí, neboť jeho vypracování podpořila ve svém Akčním plánu
z roku 2003140 a rovněž pro něj poskytla finanční krytí. Vypracování DCFR bylo svěřeno
dvěma akademickým týmům: Studijní skupině pro Evropský občanský zákoník (SGECC)
a Výzkumné skupině pro soukromé právo ES (Acquis Group)141. Hlavními editory tohoto
rozsáhlého díla jsou prof. Christian von Bar, prof. Eric Clive a prof. Hans Schulte-Nölke.
Co do funkce je DCFR prezentován Komisí jako soubor nástrojů (tool-box)
obsahující doporučená řešení, tedy výchozí podklad pro legislativní orgány EU, a to
jednak pro případ revize stávajícího acquis v oblasti občanského práva a druhak pro
přípravu nových předpisů142. Doplňkově má sloužit rovněž jako inspirační zdroj pro
národní zákonodárce a národní soudy členských států EU143.
Poté, co byl DCFR vypracován a přeložen k veřejné konzultaci, vydala Komise
roku 2010 dokument zvaný „Zelená kniha o možnostech politiky pro pokrok směrem k
139 Oficiální verze v anglickém jazyce na stránkách Evropské komise:
<http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf>.
140 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 290. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
141 OLIPHANT, Ken. European Tort Law: A Primer for the Common Lawyer. Current Legal Problems.
2009, č. 62, s. 442. Dostupné také z: <http://clp.oxfordjournals.org/content/62/1/440.full.pdf>.
142 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 102. ISBN 978-80-7552-187-3.
143 VON BAR, Christian. Úvod do akademického komunitárního (společného) referenčního rámce. In:
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci
občanského práva: konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 95. ISBN 978-80-7357-394-2.
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evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky“. Zde navrhuje Komise jako
jednu z variant možného vývoje smluvního práva v EU vytvoření samostatného právního
režimu smluvního práva na unijní úrovni. Tento režim by se mohl aplikovat buď jen na
přeshraniční smlouvy, nebo jak na přeshraniční, tak i na vnitrostátní smlouvy – byla tedy
uvažována varianta, že by se DCFR stal jakýmsi „28. právním režimem“144 v EU145.
4.2.7.2 Teoretická a hodnotová východiska
Základním dokumentem, ze kterého práce na DCFR vychází, jsou Principy
evropského smluvního práva vypracované Landovou komisí 146. Autoři DCFR se však
nemohli omezit pouze na ně, neboť obsahem PECL je pouze obecná část závazkového
práva. Dalším zdrojem se tedy stalo stávající acquis (zejména v oblasti ochrany
spotřebitele) a výsledky činnosti dalších akademických skupin snažících se o vytvoření
evropského občanskoprávního soft law147.
V návaznosti na svou dohodu s Komisí si autoři DCFR vymezili hodnotový rámec,
který považují za východisko principů soukromého práva v Evropě. Těmito hodnotami
jsou: spravedlnost, svoboda, ochrana základních práv, hospodářský blahobyt, solidarita a
sociální odpovědnost. Tato množina základních hodnot je pak doplněna o ta hlediska,
která navazují na oblasti, ve kterých EU dotváří soukromé právo. Těmi jsou zejména
podpora vnitřního trhu a zachování kulturní a jazykové plurality 148. Zde je tedy patrno, že
i stávající sekundární normotvorba Unie jako celku může mít vliv na akademické
iniciativy v oblasti soft law, nikoli jen národní právní řády a jim společné principy a
144 Tehdy měla EU pouze 27 členů, v kontextu dnešního stavu rozšíření EU by se tedy jednalo o „29.
režim“.
145 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 103. ISBN 978-80-7552-187-3.
146 SCHULTE-NÖLKE, Hans. From the Acquis Communautaire to the Common Frame of Reference –
The Contribution of the Acquis Group to the DCFR. Juridica International. 2008, 2008(XIV), s. 27.
ISSN 1406-5509. Dostupné také z: <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_27.pdf>.
147 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2.,
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 109. ISBN 978-80-7552-187-3.
148 VON BAR, Christian. Úvod do akademického komunitárního (společného) referenčního rámce. In:
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci
občanského práva: konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 96. ISBN 978-80-7357-394-2.
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hodnoty.
4.2.7.3 Obsah a struktura DCFR
Obsahově sestává DCFR ze tří částí. První jsou základní principy a hodnoty
občanského práva, druhou jsou definice základních právních pojmů a třetí jsou modelová
pravidla občanského práva149. Tato pravidla mají v mnoha případech podobu klasických,
perfektních norem, nejedná se tedy jenom o principy, ale o ustanovení normativního
charakteru150.
Strukturálně jsou pak tato modelová pravidla rozdělena do deseti knih (Books):
obecná ustanovení, smlouvy a jiná právní jednání, závazky a související práva, zvláštní
smlouvy a práva a povinnosti z nich vyplývající, nepřikázané jednatelství, mimosmluvní
odpovědnost vyplývající ze škody způsobené jinému, bezdůvodné obohacení, koupě
zboží a ztráta vlastnického práva k němu, zajištění vlastnických práv k movitým věcem, a
trusty151. Knihy se dále dělí na kapitoly, sekce, podsekce a články 152. Ustanovení DCFR
jsou rovněž, podobně jako PECL, opatřeny komentáři, srovnávacími příklady a
poznámkami153.
Z členění DCFR je vidět, že autoři pojali DCFR jako projekt s poměrně širokým
záběrem, což odpovídá záměru Evropské komise definované v Akčním plánu. Záběr je
149 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: European Contract
Law and the Revision of the Acquis: The Way Forward, COM (2004) 651 final, Annex 1.
150 TICHÝ, Luboš. Srovnání procesů modernizace soukromého práva a vliv DCFR. In: ŠVESTKA, Jiří,
Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva:
konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 131. ISBN 978-80-7357-394-2.
151 VON BAR, Christian, Eric CLIVE a Hans SCHULTE-NÖLKE, ed. Principles, Definitions and Model
Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition. Munich:
sellier. european law publishers, 2009, s. 3. ISBN 978-3-86653-097-3. Dostupné také z:
<http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf>.
152 VON BAR, Christian. Úvod do akademického komunitárního (společného) referenčního rámce. In:
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci
občanského práva: konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 97. ISBN 978-80-7357-394-2.
153 SCHULTE-NÖLKE, Hans. From the Acquis Communautaire to the Common Frame of Reference –
The Contribution of the Acquis Group to the DCFR. Juridica International. 2008, 2008(XIV), s. 28.
ISSN 1406-5509. Dostupné také z: <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_27.pdf>.
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tak i podle prof. von Bara širší, než původně Komise navrhovala 154. S tím se samozřejmě
pojí rovněž otázka legitimace, pokud má skutečně DCFR sloužit jako referenční rámec
pro vypracovávání nové legislativy. Třebaže úvodní pasáže DCFR deklarují, že
vypracování DCFR jako celku ani žádné jeho části není předmětem jakéhokoli
politického zadání ze strany orgánů EU nebo členských států 155, v praxi byly přípravné
práce na DCFR konzultovány s odbornou veřejností nejen z akademie, ale i z řad
zástupců soukromé sféry, právní praxe či s organizacemi ochrany spotřebitele 156. Tento
fakt jistě podtrhuje relevanci DCFR pro další směřování europeizace občanského práva v
tom ohledu, že široká platforma veřejné debaty spojené s přípravou projektu je jistě
aspektem, kterým je vhodné se při přípravě obdobných projektů inspirovat, a to s
ohledem na legitimitu výsledného návrhu.
4.2.7.4 Rozdíly DCFR oproti PECL
Jak již bylo výše řečeno, významným inspiračním zdrojem DCFR jsou PECL.
Konkrétně Kniha II (smlouvy a jiná právní jednání) a Kniha III (závazky a související
práva) jsou pak těmi částmi DCFR, které přejímají mnoho ustanovení PECL, a to s
výslovným souhlasem Landovy komise157. Významným rozdílem DCFR v porovnání s
PECL je nejen jeho širší záběr, ale rovněž i podrobnější rozpracování terminologie a
preciznější koncepce rozlišení základních termínů. Tak například rozlišení mezi pojmem
„smlouva“, který se považuje za druh právního jednání a „vztahem“, který je důvodem
vzniku smlouvy. Jinak je pojata zániku smlouvy: dle pravidla v DCFR dochází k
154 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 291. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
155 VON BAR, Christian, Eric CLIVE a Hans SCHULTE-NÖLKE, ed. Principles, Definitions and Model
Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition. Munich:
sellier. european law publishers, 2009, s. 6. ISBN 978-3-86653-097-3. Dostupné také z:
<http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf>.
156 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 292. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
157 VON BAR, Christian. Úvod do akademického komunitárního (společného) referenčního rámce. In:
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci
občanského práva: konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 98-99. ISBN 978-80-7357-394-2.
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„ukončení“ smlouvy, namísto „vypovězení“. Jinak je například precizován pojem
„dlužník“ a „věřitel“ oproti „poškozená strana“ a „třetí strana“ v PECL158.
4.2.7.5 Význam DCFR
DCFR bývá chápán jako modelový zákon pro národní kodifikace a reálně se tak
stalo i v případě České republiky 159. I když je důvod, proč se stal DCFR pro návrh
českého OZ inspiračním zdrojem některými odborníky viděn v absenci dostačující vlastní
právní kultury160, samotný fakt, že z něj bylo čerpáno, svědčí o dosažení jeho zamýšlené
funkce coby modelového zákona pro přípravu národních kodifikací. I v tomto případě
tedy akademický návrh posloužil jako soft law instrument a došlo tím k necílené,
spontánní europeizaci občanského práva161.
Důkaz o inspiraci českého OZ v ustanoveních DCFR lze najít na několika
konkrétních místech v OZ. Například úprava smluv uzavíraných adhezním způsobem dle
§§ 1798 – 1801 je inspirována DCFR 162. Některé pojmenované smluvní typy jsou rovněž
inspirovány DCFR. Jedním z nich je smlouva o péči o zdraví dle § 2636 a násl., která je
inspirována čl. IV.C – 8:101 DCFR163. Dále třeba odpovědnost provozovatele
zdravotnického zařízení dle § 2646 je inspirována čl. IV.C – 8:111 DCFR164.

158 VON BAR, Christian. Úvod do akademického komunitárního (společného) referenčního rámce. In:
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci
občanského práva: konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 95-105. ISBN 978-80-7357-394-2.
159 Důvodová zpráva k NOZ: Konsolidovaná verze [online]. [cit. 2017-06-28], s. 18. Dostupné také z:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>.
160 TICHÝ, Luboš. Srovnání procesů modernizace soukromého práva a vliv DCFR. In: ŠVESTKA, Jiří,
Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva:
konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 129. ISBN 978-80-7357-394-2.
161 TICHÝ, Luboš. Srovnání procesů modernizace soukromého práva a vliv DCFR. In: ŠVESTKA, Jiří,
Jan DVOŘÁK a Luboš TICHÝ. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva:
konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 131. ISBN 978-80-7357-394-2.
162 Důvodová zpráva k NOZ: Konsolidovaná verze [online]. [cit. 2017-06-28], s. 444. Dostupné také z:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>.
163 Tamtéž, s. 526.
164 Tamtéž, s. 528.
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V oblasti deliktní odpovědnosti měl DCFR rovněž na český OZ vliv. V obecné
rovině je u současného OZ novem oproti OZ1964 (zákon č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník) rozlišení povinnosti k náhradě škody vyplývající ze smlouvy (kontraktní
povinnost) na straně jedné a povinnosti k náhradě škody vyplývající z deliktu (deliktní
povinnost) na straně druhé. Dle důvodové zprávy byla tato koncepce zvolena proto, že je
vlastní nejen většině novějších národních kodifikací, ale i DCFR (čl. III – 3.101 a násl.,
čl. VI – 1.101 a násl.)165.
Někteří odborníci rovněž považují DCFR za ukázku toho, jak může vypadat první
krok k vytvoření evropského občanského zákoníku. Z hlediska obsahu a struktury se totiž
jedná nepochybně o modelový zákon. Název však působí dosti neutrálně. Právě proto je
některými dáván za příklad toho, jak učinit prosazení evropského občanského zákoníku
politicky průchodnějším: zvolit pokud možno neutrální název a vyhnout se pojmu
„evropský občanský zákoník“166.

165 Tamtéž, s. 569.
166 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 295. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
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5

Evropské deliktní právo
Pojem „evropské deliktní právo“ připouští více výkladů. V užším smyslu může

označovat již existující ius commune, tedy soubor předpisů především sekundárního
práva EU, předmětem jejichž úpravy jsou právní poměry spadající do oblasti
odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu. V širším smyslu se může vztahovat i na
současně existující akademické návrhy společných principů deliktní odpovědnosti, které
ovšem mají nezávaznou povahu.
Někteří autoři vidí další význam v budoucím ius commune ve smyslu společných
principů, které by měly zakládat celoevropský režim deliktní odpovědnosti167.

5.1

Harmonizace deliktního práva v EU
Důvody, které vedou evropského zákonodárce k vyvíjení harmonizačního úsilí v

této oblasti, se dají rozdělit na obecné a specifické.
Obecné důvody harmonizace se nevztahují k žádné konkrétní výhodě, která by z
jednotné úpravy vyplývala. Klíčovou tezí pro podporu nezbytnosti harmonizace
deliktního práva je jeho souvislost a vzájemná podmíněnost (interdependence) s jinými
obory práva, jako např. s právem pojistným a zejména se smluvním právem. Pokud má
podléhat smlouva určitému jednotnému právnímu režimu, avšak současně odpovědnost
za škodu či nemajetkovou újmu, ke které může snadno ve vztazích mezi
soukromoprávními subjekty dojít, by měla podléhat různým režimům, nesvědčí tato
situace právní jistotě soukromoprávních subjektů. Unifikace práva deliktního by se
rovněž mohla pozitivně projevit v procesní stránce odpovědnosti za škodu či újmu: s
ohledem na možnost sjednocení postupu soudů v této oblasti, odstranění nutnosti volby
167 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, č. 17, s. 288. Dostupné také z: <https://www.kluwerlawonline.com/document.php?
id=ERPL2009021>.
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práva dle pravidel mezinárodního práva soukromého by mohlo dojít k úsporám nákladů
na vedení sporů. Tato myšlenka zapadá do kontextu teze o výhodnosti jednotného
právního režimu vnitřního trhu: tím, že dojde ke sjednocení právního režimu na
jednotném vnitřním trhu, tento trh se stane pro podnikatele atraktivnější, neboť
podnikatel nebude muset řešit otázku, s jakým deliktním systémem se v té které zemi
setká a tudíž ji ani nebude muset brát v potaz jako podnikatelské riziko168.
Specifickými důvody harmonizace jsou pak ty důvody, které mají vyloženě za cíl
zlepšit podmínky pro náhradu škody či nemajetkové újmy v rámci vnitřního trhu v
konkrétních případech. Jednotná úprava deliktního práva by tak například zlepšila
podmínky pro podnikání při přeshraničním poskytování služeb, například v oblasti
pojištění. Tento konkrétní případ usnadnění podmínek k podnikání by pak měl opět za
následek zlepšení podmínek fungování vnitřního trhu.
V současné době v unijním acquis nenajdeme jednotnou či dokonce kodifikovanou
úpravu soukromoprávních deliktních vztahů, jako tomu bývá v národních právních
řádech členských států.

5.2

Primární právo v oblasti deliktní odpovědnosti v EU
Jedním z nejstarších institutů občanského práva jak kontinentální, tak anglosaské

tradice je odpovědnost za způsobenou škodu a povinnost k její nápravě či náhradě.
Na úrovni primárního práva EU rozlišuje dva druhy odpovědnosti: za prvé
odpovědnost EU jako celku (právního subjektu) podle čl. 340 SFEU 169, a za druhé
odpovědnost jednotlivých členských států dovozenou SDEU v rozsudku Andrea
Francovich & Others v. Italian Republic170 a v rozsudku Brasserie du Pêcheur v
168 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 47-48. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
169 Dříve čl. 288 Smlouvy o ES.
170 Judgment of the Court of 19 November 1991. Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v
Italian Republic. Joined cases C-6/90 and C-9/90.

61

Germany171, kterými byla vyvozena povinnost státu nahradit škodu jednotlivci
způsobenou porušením svých povinností.
Podle čl. 340 SFEU je Unie jako celek smluvně odpovědná podle práva rozhodného
pro příslušnou smlouvu. EU tak může vstupovat do smluvních vztahů se subjekty
soukromého práva podobně jako např. podle českého OZ stát vystupuje v
soukromoprávních poměrech jako právnická osoba.
Zajímavější je úprava odpovědnosti, která nevyplývá ze smlouvy. Ta je rovněž
výslovně upravena čl. 340 SFEU, který stanoví, že Unie „nahradí [...] v souladu s
obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jejími
orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.“ Zde tedy primární právo
stanovuje východisko pro náhradu škody, kterým jsou obecné zásady společné právním
řádům členských států. Mimo jiné právě v návaznosti na toto ustanovení vyvíjejí skupiny
akademiků své aktivity, třebaže akademické návrhy v oblasti evropského deliktního práva
překračují rozsah pouhé mimosmluvní odpovědnosti EU jako celku172.
Na straně druhé, odpovědnost členských států za škodu je dovozena judikaturou,
tudíž jen ta určuje kritéria odpovědnosti za škodu a její následky. Není zde tedy limit
jasně daný Smlouvami, a proto někteří označují tuto odpovědnost jako „otevřený“
systém. Nicméně od doby rozsudku Brasserie du Pêcheur v Germany se už oba druhy
odpovědnosti začínají sbližovat natolik, že se dá hovořit o jediném systému v rámci
primárního práva deliktní odpovědnosti173.

5.3

Sekundární právo v oblasti deliktní odpovědnosti v EU

171 Judgment of the Court of 5 March 1996. Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik Deutschland and
The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and others. Joined cases C46/93 and C-48/93.
172 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 289-290. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
173 KELLNER, Markus. Tort Law of the European Community: A Plea for an Overarching Pan–European
Framework. European Review of Private Law. 2009, 17(2), s. 135. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
< https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009010>.
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Na úrovni sekundárního práva EU najdeme několik specifických směrnic, které se
přímo (do)týkají jednotného vnitřního trhu a/nebo volného pohybu osob, zboží, služeb a
kapitálu174. Jedná se především o směrnici o odpovědnosti za vadné výrobky175 a o
směrnici o prodeji spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží176.
Oblasti deliktní odpovědnosti se dotýkají i tzv. „motorové směrnice“177, které
zakotvují právní rámec odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a práva
osob, které mají nárok na náhradu škody nebo zranění tímto provozem způsobené178.
Právní úprava deliktní odpovědnosti v sekundárním právu EU je v každém případě
fragmentární a předmět legislativní činnosti evropského zákonodárce (zatím) postrádá
celkovou koncepci. Někteří autoři tuto právní úpravu nazývají vyloženě eklektickou a co
do kvality ji hodnotí jako spíše průměrnou, místy i nekvalitní 179. Proto se dá v současné
době říci, že deliktní právo je třeba stále spíše odvozovat z těchto dílčích předpisů než že
by se dalo hovořit o evropském deliktním právu de lege lata.

5.4

Evropské deliktní soft law

174 DOLEŽEL, Tomáš. Europeizace právních úprav náhrady škody na zdraví a náhrady imateriální újmy.
Právník. 2007, č. 4, s. 425.
175 Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS).
176 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech
prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.
177 Celkem 5 směrnic: Směrnice Rady 72/166/EHS o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly
povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění; Směrnice Rady 84/5/EHS o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu
motorových vozidel; Směrnice Rady 90/232/EHS o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel; Směrnice EP a
Rady 2000/26/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a
88/357/EHS; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES, kterou se mění směrnice Rady
72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
178 VLASÁK, Michal. Europeizace soukromoprávních deliktních vztahů. Sborník příspěvků z konference
COFOLA 2008. 2008, s. 5. Dostupné také z:
<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/civil/vlasak_michal.pdf>.
179 KELLNER, Markus. Tort Law of the European Community: A Plea for an Overarching Pan–European
Framework. European Review of Private Law. 2009, 17(2), s. 135-137. ISSN 0928-9801. Dostupné
také z: < https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009010>.

63

Třebaže se historicky nejdříve skupiny evropských akademiků zaměřovaly na
oblast smluvního práva, je nasnadě, že kroky směrem k vypracování návrhu společné
úpravy také v oblasti deliktního práva na sebe nenechaly dlouho čekat. Stěžejním
důvodem je jistě výše zmíněná interdependence smluvního a deliktního práva:
soukromoprávní subjekty, které spolu kontrahují, se v praxi dostávají do situací, kdy
dojde na základě jejich právního jednání k újmě, ať už majetkové nebo nemajetkové.
Snaha vypracovat rovněž návrhy jednotné úpravy deliktního práva se proto staly dalším
logickým krokem v rámci snah o europeizaci občanského práva v EU.
Za pozornost stojí tři významnější projekty, které si kladou za cíl zformulovat
soubor principů v oblasti evropského deliktního práva. Studijní skupina pro evropský
občanský zákoník publikovala roku 1998 soubor principů nesoucí název „Nesmluvní
odpovědnost vyplývající ze škody způsobené jinému“180. Dalším projektem jsou Zásady
evropského deliktního práva181 vypracované Evropskou skupinou pro deliktní právo182. A
konečně také Návrh společného referenčního rámce z konce roku 2007, o kterém bylo
pojednáno výše, upravuje ve své Části VI principy deliktního práva 183. Je třeba
podotknout, že ani v těchto případech se nejedná o projekty opírající se o politický
mandát, nýbrž o akademickou reputaci svých tvůrců, jejichž záměrem je právě přispět k
vytvoření evropského deliktního soft law.
Některé další iniciativy se naproti tomu nesnaží o vypracování vlastního návrhu
deliktní úpravy, nýbrž pouze o prohloubení diskuse v této oblasti. Těmi jsou například
projekt Sbírka případů ius commune pro společné evropské právo (Ius Commune
Casebook for a Common Law of Europe) nebo Společné jádro Evropského soukromého
práva (Common Core of European Private Law)184.
180 V originále „Non-contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another“.
181 V originále „Principles of European Tort Law“.
182 V originále „European Group on Tort Law“.
183 GILIKER, Paula. European Tort Law: Five Key Questions for Debate. European Review of Private
Law. 2009, 17(3), s. 286-287. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
<https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009021>.
184 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 48. Dostupné také z:
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5.2.1 Zásady SGECC
Studijní skupina pro Evropský občanský zákoník pod vedením prof. Christiana von
Bara se v rámci své práce na návrhu komplexní kodifikace občanského práva zabývala
rovněž principy deliktní odpovědnosti185. Tyto zásady byly publikovány roku 2006 coby
Kniha IX, která nese název „Nesmluvní odpovědnost vyplývající ze škody způsobené
jinému“ (Non-Contractual Liability Arising out of Damages Caused to Another –
zkracovány jako PEL. Liab. Dam.)186. Kniha je součástí širšího souboru s názvem
Principy evropského práva (Principles of European Law, zkracováno jako PEL).
Za způsob vypracování zvolila skupina tzv. metodu nejlepšího řešení: snahu nalézt
dle konsenzu autorů to nejlepší řešení každého problému deliktní odpovědnosti bez
ohledu na to, zda takové řešení reflektuje principy uplatňované v některé evropské
jurisdikci nebo principy sdílené více evropskými jurisdikcemi187.
Deliktní odpovědnost dle Zásad SGECC je založena na koncepci subjektivní, tedy
odpovědnosti za zavinění. Z tohoto principu je však zároveň stanovena řada výjimek s
tím, že rovněž chybí jednotná koncepce přičitatelnosti188. V každém případě však lze říci,
že koncepce deliktní odpovědnosti v Zásadách SGECC je vedena ideou nápravy situace
vzniklé následkem deliktního jednání a zásadou prevence škody. Pro případ jejího vzniku
má být škoda nahrazena v penězích či cestou restitutio in integrum, pokud to není pro
poškozeného příliš nákladné189.
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
185 OLIPHANT, Ken. European Tort Law: A Primer for the Common Lawyer. Current Legal Problems.
2009, č. 62, s. 442. Dostupné také z: <http://clp.oxfordjournals.org/content/62/1/440.full.pdf>.
186 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 66. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
187 Tamtéž, s. 61.
188 TICHÝ, Luboš. Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In: Sborník statí z
diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006., s. 62. ISBN 8073572079.
189 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 73. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
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Na více místech těchto Zásad můžeme najít konkrétní analogie se současným
českým OZ. Takovými je například škoda způsobená zvířetem dle § 2933-2935 OZ resp.
čl. 3:203 PEL, škoda způsobená vadou výrobku dle § 2939-2943 OZ resp. čl. 3:204 PEL
či škoda z provozu dopravních prostředků dle § 2927-2932 OZ resp. čl. 3:205 PEL190.

5.2.2 Zásady evropského deliktního práva (PETL)
Druhým významným projektem jsou Zásady evropského deliktního práva
(Principles of European Tort Law, zkracované jako PETL). Za nimi stojí Evropská
skupina pro deliktní právo (European Group on Tort Law), která vznikla roku 1992 pod
názvem „Tilburg Group“ a později byla rovněž identifikovaná jako „Tilburg-Vienna
Group“191. Tato skupina je složena z akademiků mnoha evropských univezit, včetně
Univerzity Karlovy, kterou zastupuje prof. Luboš Tichý. Čestným prezidentem je prof.
Jaap Spier, v současnosti generální advokát Nejvyššího soudu Nizozemska. Skupina
spolupracuje s Evropským centrem pro deliktní a pojistné právo ve Vídni, ve spolupráci s
nímž PETL představila na konferenci konané 19. a 20. května 2005 ve Vídni192.
Samotné Zásady jsou rozděleny do 6 částí (titles) a 10 kapitol (chapters), a tyto
jsou dále děleny do sekcí (sections) a článků (articles)193. Celkově je jejich struktura
koncipována tak, že se od obecnějších ustanovení postupuje ke konkrétnějším.
Zajímavostí PETL je mimo jiné poměrně podrobně rozpracovaná struktura příčinné
souvislosti mezi jednáním a újmou, která je výrazně podrobnější, než např. úprava v
současném českém OZ.
Celkově lze říci, že PETL jsou vedeny ideou nápravy situace vzniklé následkem
190 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 67-68. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
191 OLIPHANT, Ken. European Tort Law: A Primer for the Common Lawyer. Current Legal Problems.
2009, č. 62, s. 444. Dostupné také z: <http://clp.oxfordjournals.org/content/62/1/440.full.pdf>.
192 EGTL [online]. [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: http://www.egtl.org/.
193 PETL [online]. [cit. 2017-06-24]. Dostupné také z:
<http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/287/PETLCzech.pdf>.
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deliktního jednání a zásadou prevence škody. Pro případ jejího vzniku má být škoda
nahrazena v penězích či cestou restitutio in integrum, pokud to není pro poškozeného
příliš nákladné194.
Třebaže se formulace ustanovení PETL podobá zákonným ustanovením, nemá se
dle prohlášení autorů jednat o modelový zákon. Účelem projektu je dle jeho autorů
poskytnout podklad pro normotvorbu a případně budoucí kodifikaci v oblasti deliktního
práva v EU. Za tímto účelem zvolila skupina, podobně jako SGECC, metodu nejlepšího
řešení: snahu nalézt dle konsenzu autorů to nejlepší řešení každého problému deliktní
odpovědnosti bez ohledu na to, zda takové řešení reflektuje principy uplatňované v
některé evropské jurisdikci nebo principy sdílené více evropskými jurisdikcemi195.
Mezi PETL a úpravou deliktní odpovědnosti v současném českém OZ bychom
našli více podobností, ostatně důvodová zpráva inspiraci PETL přiznává 196. Celková
koncepce škody dle PETL se dosti podobá českému OZ, neboť v obou instrumentech
najdeme bipartici škody a nemajetkové újmy, analogii co se týče chráněných zájmů či
prevenční povinnost. Co se týče konkrétních případů deliktní odpovědnosti, analogii v
PETL by našla např. koncepce škody z provozní činnosti dle § 2924 OZ resp. čl. 4:202
PETL či škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání dle § 2920
OZ resp. čl. 6:101 PETL.

5.4

Shrnutí
Současná evropská legislativa si spíše vybírá oblasti harmonizace eklekticky,

pokrývaje jen několik specifických oblastí (ochrana spotřebitele, pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla), než aby se pokoušela o komplexní kodifikaci. Postrádá tak zastřešující
194 INFANTINO, Marta. Making European Tort Law: The Game and its Players. Cardozo Journal of
International & Comparative Law. 2010, 2010(20), s. 64. Dostupné také z:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1452804>.
195 Tamtéž, s. 61.
196 Důvodová zpráva k NOZ: Konsolidovaná verze [online]. [cit. 2017-06-28], s. 18, 563. Dostupné také z:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>.
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principy, které by dokázaly úpravě vtisknout celkovou koncepci. Bohužel se kvůli tomu
úprava deliktní odpovědnosti na celoevropské úrovni stává fragmentarizovanou a pro
fyzické i právnické osoby, které by vedle jednotného smluvního režimu mohly požívat i
výhod jednotného odpovědnostního režimu, poněkud nedostačující. Tato situace může
vést k nepřehlednosti a potenciálně rovněž k vnitřním rozporům, nehledě na problematiku
rozdílné interpretace a aplikace197. Někteří autoři jsou velmi skeptičtí ohledně současného
stavu deliktního práva na úrovni EU, že považují současný stav evropského deliktního
práva za natolik špatný, že tento stav nutně musí vést k desintegraci. Uspořádání
deliktního práva na úrovni EU považují za natolik důležité, že jej dokonce upřednostňují
před prosazením evropského občanského zákoníku. Sjednocení by podle nich mělo
pozitivní dopad na právní jistotu na vnitřním trhu a ve svém důsledku vliv i na národní
režimy deliktní odpovědnosti a soudní rozhodování198.

197 HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Petr LAVICKÝ a Kateřina RONOVSKÁ. Východiska a tendence vývoje
českého občanského práva po vstupu České republiky do Evropské unie. In: HURDÍK, Jan, Josef
FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z
workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). Brno: Masarykova univerzita,
2006, s. 158. ISBN 80-210-4182-X.
198 KELLNER, Markus. Tort Law of the European Community: A Plea for an Overarching Pan–European
Framework. European Review of Private Law. 2009, 17(2), s. 152. ISSN 0928-9801. Dostupné také z:
< https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009010>.
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Závěr
Europeizace je soudobým fenoménem v právu členských států Evropské unie.
Spočívá spočívá v procesu ovlivňování právních řádů členských států, ke kterému
dochází v důsledku postupující evropské integrace. Klíčovým činitelem, který zapříčinil
vznik debaty o společném evropském soukromém právu, resp. evropském občanském
právu, je vznik a existence jednotného vnitřního trhu. Jejím důsledkem je skutečnost, že
národní právní řády se v oblasti soukromého práva musí jeho existenci přizpůsobit.
Předmětem veřejné debaty je zejména samotná existence potřeby soukromé resp.
občanské právo v EU europeizovat a na to navazující otázka, zda a jak lze tento proces
realizovat. I přes některé skeptické názory na (ne)zbytnost europeizace zůstává faktem,
že politické orgány EU se k vytvoření jednotné evropské soukromoprávní úpravy staví
kladně, v důsledku čehož je europeizace aktuálním tématem. Vůdčí myšlenkou je pak
vytvoření skutečně jednotné úpravy soukromého, resp. občanského práva na unijní
úrovni, tedy evropského občanského zákoníku.
Do současné doby se podařilo dosáhnout určitého stupně harmonizace především v
oblastech smluvního a deliktního práva, a to prostřednictvím norem sekundárního práva
EU. Tato úprava je však zaměřena na několik dílčích oblastí, má fragmentární charakter a
rozhodně nepředstavuje ucelenou úpravu evropského občanského práva. Výsledkem je
tzv. evropské občanskoprávní hard law.
V uplynulých letech na území EU vzniklo mnoho akademických iniciativ, které se
snaží analyzovat stávající právní řády členských států a extrahovat společné principy. |
Mnohé z nich rovněž usilují o vytvoření právně nezávazných shrnutí společných principů
občanského práva, či návrhů modelových zákonů. Některé projekty si rovněž kladou za
cíl stát se inspiračními zdroji pro národní rekodifikace, k čemuž v případech některých
evropských zemí, včetně České republiky, skutečně dochází. Výsledkem těchto činností
je tzv. evropské občanskoprávní soft law.
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Vzhledem k současnému stavu, kdy neexistuje žádný závazný unijní civilní kodex a
vliv evropských akademických iniciativ se zatím projevuje spíš v dílčích odvětvích, je v
jistém smyslu nadsázkou hovořit o evropském občanském právu. V současné době se s
ohledem na právní, politické a kulturní limity nejeví přijetí komplexní jednotné úpravy
jako příliš reálné. Pravděpodobně bude i nadále docházet k prohlubování unijní úpravy v
některých oblastech smluvního a deliktního práva.
Ohledně dalšího postupu procesu europeizace občanského práva bude v každém
případě rozhodujícím činitelem politická vůle EU jako celku i jednotlivých členských
států. Na té bude konečně záležet, zda rozhodne jednotnou úpravu přijmout a v jaké míře.
Pokud by se tak stalo, bude se muset rovněž Unie rozhodnout překonat související limity.
Zda se podaří do budoucna dosáhnout skutečně jednotné úpravy, ukáže teprve čas.
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Europeizace občanského práva
Resumé

Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o europeizaci občanského práva. Jedná
se o soudobý jev v právu členských států Evropské unie, jehož podstatou je ovlivňování
právní úpravy soukromého, resp. občanského práva v důsledku probíhajícího procesu
evropské integrace. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů. Druhá
kapitola stručně pojednává o historii celého procesu a následně rozebírá základní
teoretické otázky: zda je europeizace potřebná, a pokud ano, tak zda je proveditelná a
jakými metodami se tak děje. Snaží se představit a konfrontovat různé přístupy. Třetí
kapitola podává přehled do současné doby dosaženého stavu hard law v oblasti
občanského práva na unijní úrovni. Čtvrtá kapitola je zaměřena na evropské
občanskoprávní soft law a podává přehled některých nejvýznamnějších akademických
iniciativ, které se jeho tvorbou zabývají. Rovněž se demonstruje, jak některé akademické
projekty měly vliv na současný český občanský zákoník. Pátá kapitola se pak specificky
zaměřuje na jednu oblast občanskoprávní úpravy na úrovni EU– evropské deliktní právo,
kterou se snaží pojmout synteticky. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky.

Europeanisation of civil law
Abstract

This diploma thesis aims to discuss the phenomenon of Europeanization of civil law. This
is a contemporary phenomenon in the law of the member states of the European Union.
Its substance is the process of influencing the sphere of private law and civil law
respectivelly, as a result of the ongoing process of European integration. The first chapter
deals with the definition of basic concepts. The second chapter briefly discusses the
history of the whole process and then discusses the underlying theoretical questions:
whether Europeanization is at all necessary and, if so, whether it is feasible and what
methods thereof are being used. It aims to introduce and confront different approaches.
The third chapter gives an overview of the current state of hard law in the field of civil
law at the EU level. The fourth chapter focuses on the soft law in the field of European
civil law and provides an overview of some of the most important academic initiatives in
that field. It also demonstrates how some of the academic projects had influence on the
current Czech Civil Code. The fifth chapter then specifically focuses on one area of civil
law at EU level – the European tort law, which it seeks to discuss in a synthetic way. The
final part of the thesis summarizes key facts and conclusions.
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