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Rekodifikace soukromého práva z pohledu 

kvality legislativy  

Abstrakt: 

Stěžejním předpisem rekodifikace soukromého práva je občanský zákoník. 

Legislativní práce na něm trvaly řadu let a jako takový představuje ucelený vnitřně 

provázaný celek. Od svého schválení v roce 2012 si jej odborná i široká veřejnost 

postupně osvojila, přesto v něm při jeho čtení vždy nalezneme něco nového, čeho jsme 

si posledně ani nevšimli. To nás pak vede k různým úvahám, jak vyložit konkrétní 

ustanovení a aplikovat jej v praxi. 

Občanský zákoník je legislativně precizně napsaný zákon, přesto obsahuje 

určité nejasnosti či dokonce nepřesnosti. Práce se zabývá návrhy změn občanského 

zákoníku předloženými Poslanecké sněmovně. Těchto bylo již celkem třicet jedna 

a z toho úspěšných bylo prozatím šest. U jednotlivých návrhů jsou ve druhé části práce 

hodnoceny důvody, ze kterých jsou změny navrhovány a také to, zda jsou tyto změny 

obecně nutné, zda jsou nutné k dosažení zamýšleného cíle, zda je skutečně nutná změna 

tak zásadního kodexu jako je občanský zákoník a nakonec to, zda lze změnu hodnotit 

jako vhodnou, tedy zda její klady převáží nad jejími zápory. Obsáhlé návrhy jsou 

hodnoceny pouze omezeně, avšak jeden obsáhlý návrh je rozpracován v samostatné 

třetí části práce. Na základě těchto hodnocení jsou návrhy zařazeny do přehledné 

tabulky. Samostatná tabulka je vyhrazena pro jednotlivé změny, které jsou součástí 

obsáhlého návrhu v již zmíněné třetí části práce. Z tabulek jsou pak vyvozovány 

některé další závěry. Zejména se ukazuje, že jsou navrhovány a případně i přijaty 

změny, které nejsou nutné ani vhodné. Některé důvody změn jsou častější než jiné 

a některé důvody změn značí vyšší pravděpodobnost přijetí změny či vyšší 

pravděpodobnost vyhodnocení změny jako vhodné. 

Z hodnocení jednotlivých návrhů jsou zobecňovány problémy, které tíží jak 

legislativní proces, tak samotnou právní úpravu a její adresáty. Neustálá produkce 

nových zákonů a jejich změn neúměrně zatěžuje všechny strany. Adresáti norem musí 

sledovat změny, členové právnických profesí aktualizovat své znalosti a sám 

zákonodárce se ocitá v kruhu a ve snaze vytvořit dokonalý předpis upadá do 
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legislativního optimismu. Zapomíná při tom, že pro adresáty norem je vedle kvality 

zákonů neméně důležitá i jejich poznatelnost a snadná dostupnost.  

Neustálými zásahy zákonodárce do zákonů může docházet i k porušování dělby 

moci, kdy soudům není dán dostatečný prostor pro to, aby vyložily text zákona 

a vytvořily tak kolem něj obal složený z jednotlivých soudních rozhodnutí.  

V textu práce je formulována zásada trvalosti legislativy spočívající 

ve stanovení odlišných požadavků pro změny zákonů na jedné straně a pro rekodifikace 

a bytostně nové zákony na straně druhé.  

Sebelepší legislativní pravidla však nemohou nahradit odpovědný přístup 

zákonodárce ani odpovědný přístup lidu samotného. Lid by měl aktivně vystupovat 

proti aktuální legislativní smršti, což by mohl činit například i zřízením komisí 

pro ochranu stálosti a poznatelnosti základních zákoníků a zákonů. 

Závěrem je pak vyslovena myšlenka, že právní praxe si spíše poradí 

s nedokonalým zákonem než se zákonem, jehož podoba je každý rok jiná. 

Práce může mít též praktický přínos v podobě možnosti čtenáře seznámit se 

na jednom místě s návrhy změn občanského zákoníku, a to těch úspěšných 

i neúspěšných. Vyhledávat v práci je možné také pomocí čísla příslušného paragrafu 

a zjistit tak, zda nějaká změna konkrétního ustanovení byla navržena či nikoli a s jakým 

výsledkem. 

 

 

Klíčová slova: kvalita legislativy, legislativní optimismus, zásada trvalosti 

legislativy, občanský zákoník, novela, legislativa, poznatelnost 

práva, důvody změn zákonů, důvod zpřesňující, důvod opravný, 

myšlenkový důvod, technologický důvod, politické rozhodnutí, 

obal zákona. 


