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Závěr 

 

 Závěrem lze shrnout, že odpovědnost je nepochybně jedním ze základních 

pilí řů celosvětového společenství, na němž je vystavěna samotná existence 

lidské pospolitosti, jejích morálních a právních pravidel. V posledních 

desetiletích sílí nesporně tlak na sjednocení práva, které by umožňovalo zlepšit 

funkčnost globálního propojení světa.249 Zejména v rámci Evropské unie lze 

nalézt příklady úspěchů plynoucích z harmonizačního procesu právních úprav 

členských států. Obdobný cíl si kladou i koncepty PETL a PEL. Ojedinělost 

předložených návrhů civilní odpovědnosti spočívá zejména v tom, že je 

vypracovaly dvě na sobě nezávislé skupiny vědeckých pracovníků. 

Zároveň se Česká republika nyní nachází ve fázi procesu schvalování 

nového civilního kodexu, jehož případné při jmutí by znamenalo značné 

koncepční a obtížně revidovatelné změny. Není zřejmě sporu, že nový 

civilněprávní kodex by měl vstřebat aktuální vývoj, k němuž v oblasti 

soukromého (deliktního) práva dochází, a tedy i např. zachycovat trendy na 

celoevropské akademické úrovni.250 Naznačené požadavky na nový 

soukromoprávní kodex jako celek by samozřejmě měl splňovat i oddíl věnovaný 

civilní odpovědnosti za škodu. 

Plánovaná rekodifikace občanského práva v současné podobě bezesporu 

hluboce zasáhne do samotné podstaty české civilistiky, což je ostatně i jejím 

veřejně deklarovaným účelem. Cílem návrhu je udělat tlustou čáru za nedávnou 

právní minulostí a naopak navázat na tradici právního myšlení, právních 

kategorií a systematiky práva přelomu 19. a 20. století.   

                                                 

249 Existují však i kritické ohlasy na možnost unifikované právní úpravy. Viz Van den Bergh, R. a kol. The 
Principles of European Tort Law: The Right Path to Harmonisation? German Working Papers in Law and 
Economics, 2006, č. 1,  http://www.bepress.com/gwp/default/vol2006/iss1/art8/ (ke dni 22. 11. 2009). 
250 K současnému stavu evropského občanského práva a jeho vlivu na české právo více viz Hurdík, J. – Fiala, J. 
– Lavický, P. – Ronovská, K. Východiska a tendence vývoje českého občanského práva po vstupu České 
republiky do Evropské unie. In Hurdík, J. – Fiala, J. – Selucká, M. (ed.) Evropský kontext vývoje českého práva 
po roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 156 – 185. 
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 Př i zvažování otázky, do jaké míry je vhodné pro tento účel využití dikce 

projektů PETL i PEL, je z provedeného rozboru zřejmé, že v zohledněna musí 

být především kazuističnost právní úpravy. Tvůrci PEL se př i definici 

základních principů uchýlil i, oproti formulaci v PETL, ve větší míře 

k detailnějšímu výčtu různých skutkových podstat. Problematika vhodné míry 

pak souvisí nejenom s právní jistotou z hlediska širší soudcovské tvorby práva, 

výkladu a aplikace zmiňovaných konceptů, nýbrž i s představou práva jako 

živoucího systému, který by měl adekvátně reagovat i na stále nově vznikající 

aktuální problémy společnosti. Zatímco obecná formulace by mohla svádět 

k přílišné výkladové volnosti, katalog s taxativním výčtem nemusí vždy 

dostatečně pružně reagovat na mezní situace, popř. v budoucnu vzniklou 

problematiku. 

 Řešením z hlediska nově vznikající právní úpravu by se mohlo jevit v 

kombinaci obou přístupů, tj. ve formulaci deklaratorního výčtu skutkových 

podstat, které je společensky vhodné definovat z hlediska jejich četnosti, spolu 

s generálním ustanovením vztahujícím se na méně četné či významnou 

problematiku, popř. situace v budoucnu nově vzniklé. Z tohoto pohledu se ani 

jeden z konceptů nejeví jako ideálním vzorem, přestože lepší výchozí pozici má 

zřejmě PETL. 

 Jako velký problém, a současně i znak toho, že koncepty PETL a PEL je 

v současné době třeba chápat zejména jako námět do diskuze o vzniku 

celoevropského občanského zákoníku, je absence právní úpravy promlčení.251 

Obdobně by v případě reálnější možnosti celoevropské aplikace PETL či PEL, 

potažmo celoevropského občanského zákoníku, bylo nutno řešit otázky 

souvisejících procesních předpisů. 

  Z hlediska PETL a PEL lze velmi pozitivně hodnotit, že ačkoli existují 

nesrovnalosti v úpravě některých právních institutů v rámci předložených 

                                                 

251 Úprava promlčení má být předmětem dalších budoucích diskuzí, Více viz Koziol, H. Principy Evropské 
skupiny deliktního práva. In Tichý, L. (ed.) Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, 
Rakousku a Evropě. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 2005, s. 15. 
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konceptů, ve většině právních otázek se obě skupiny př iblížily, popř. shodly na 

výsledném znění.252 Kvalitu konceptů ostatně podtrhuje i to, že jsou inspiračním 

zdrojem pro reformní návrhy ať j iž například v rakouské právní oblasti, tak 

v rámci příprav nového českého občanského zákoníku.253 Oba projekty tak lze 

hodnotit pozitivně již jen z důvodu demonstrace, že jednotné evropské deliktní 

právo nemusí být nedosažitelnou utopií, nýbrž má v podobě předložených 

konceptů př ipravená solidní východiska.  

Ačkoli osnovy PETL a PEL jsou mladé koncepty, jejichž životnost a 

upotřebitelnost ukáže teprve budoucí vývoj, jedná se nepochybně o 

nepřehlédnutelné výsledky evropské akademické spolupráce reflektující moderní 

vývojové trendy. Kvalitu konceptů ostatně podtrhuje i to, že jsou inspiračním 

zdrojem pro zmíněné reformní návrhy. 

Z provedené rozboru však vyplývá, že současný občanský zákoník 

požadavky, a to nejenom v oblasti právní úpravy odpovědnosti, jež jsou kladeny 

na moderní civilněprávní kodex kontinentálního typu, spíše nesplňuje.254 Na 

druhou stranu však současná právní úprava nepochybně prokázala svoji 

životaschopnost, když ustanovení občanského zákoníku týkající se náhrady 

škody nebyla oproti ostatním částem občanského zákoníku zásadně novelizována 

a koncepční východiska se po celou dobu účinnosti prakticky nezměnila. 

Vzhledem k relativní abstraktnosti právní úpravy mohl doktrinální a judikatorní 

výklad reagovat na změnu společenských poměrů a těžko tak lze označit 

                                                 

252 Podrobný rozbor PETL např. viz European Group on Tort Law. Principle of European Tort Law. Text and 
Commentary. Wien: Springer – Verlag, 2005; obdobně komparační rozbor PETL a PEL viz Schmidt – Kessel, 
M. – Miller, S. Reform des Schadenersatzrecht. Band I: Europäische Vorgaben und Vorbilder. Wien: Manzsche 
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2006. 
253 Viz Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, sněmovní tisk č. 835, V. volební období.. 
254 Mezi hlavní problémy současného stavu jsou řazeny zejména roztříštěná a často duální úprava některých 
právních institutů, popř. jejich rozdílný obsah (např. promlčení v oblasti občanskoprávní a obchodněprávní), 
ideologicky zabarvená koncepce OZ, jež vychází z období vzniku tohoto zákoníku v prvé polovině 60. let, 
partikularizace soukromého práva (zejména práva rodinného a pracovního) a další. Více viz Věcný záměr 
občanského zákoníku. Dostupný z:  http://diskuse.juristic.cz/480556/clanek/legislativa [ke dni 22. 11. 2009] 
nebo Novák, O. Návrh nového občanského zákoníku. Dostupný z: http://pravni.nazory.cz/obcanske-pravo/navrh-
noveho-obcanskeho-zakoniku/#more-3 [ke dni 22. 11. 2009] nebo Eliáš, K. Nový rok přináší nový občanský 
zákoník. Dostupný z: http://hn.ihned.cz/c1-22701640-novy-rok-prinasi-novy-obcansky-zakonik [ke dni 22. 11. 
2009]. 
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současnou právní úpravu jako zcela nevyhovující, a to ani z hlediska 

předestřených evropských trendů.  

Ostatně současná úprava civilněprávní odpovědnosti má relativně 

obdobnou koncepční výstavbu jako právo německé a rakouské, když principy 

socialistické zákonnosti se této oblasti podstatným způsobem nedotkly. Na 

druhou stranu ačkoli česká civilistika je nepochybně ovlivněna římskoprávní 

tradicí a posléze nejstarším středoevropským civilním kodexem ABGB, je přesto 

oproti tradičním středoevropským zákoníkům v jiné pozici, což vyplývá 

z přerušení kontinuity vývoje obdobím socialismu. Účinný občanský zákoník tak 

např. oproti tradičním středoevropským zákoníkům ve větší míře akceptuje 

existenci objektivní odpovědnosti či obdobně jako PETL moderním způsobem 

dává přednost relutární restituci ve způsobu náhrady škody.  

U účinného občanského zákoníku (obdobně jako u kodexů ABGB a BGB) 

však úplnou (či alespoň vyhovující) shodu s PETL a PEL však konstatovat nelze. 

V rámci účinné právní úpravy lze výtky, resp. hlavní rozdíly oproti moderním 

konceptům PETL a PEL, spatřovat zejména v rozdílném pojetí objektivní 

odpovědnosti, v častém kasuistickém výčtu zvláštních skutkových podstat 

odpovědnosti za škodu, včetně neuplatnění tzv. otevřených pojmů („open-

textured laws“) a nekoncepční úpravě náhrady nemajetkové újmy.  

Na základě provedeného rozboru však lze rovněž konstatovat, že ani návrh 

občanského zákoníku z tohoto hlediska pokrok příl iš nepř ináší. Na 

předcházejících stránkách bylo naznačeno, že úprava odpovědnosti za škodu v 

návrhu občanského zákoníku nezohledňuje nejenom současné moderní evropské 

trendy, ale také „ve jménu“ diskontuinity s minulou úpravou rezignuje na 

převzetí některých postupů v současnosti fungujících a v české právní teorii a 

praxi obecně uznávaných a osvědčených, jež navíc podstatně neodporují 

konceptům PETL a PEL. 

Kriticky lze zejména pohlížet na skutečnost nižší recepce moderních 

evropských trendů, obsažených zejména v PETL, ačkoli se návrh občanského 

zákoníku se k této inspiraci v důvodové zprávě výslovně hlásí. Obdobně se 
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ovšem návrh přiznává k inspiraci návrhem novely rakouského deliktního práva, 

př ičemž v čem se návrh př i úpravě deliktního práva tímto konceptem inspiruje 

není zcela zřejmé. Návrh novely rakouského deliktního práva např. naprosto 

opouští výčet některých speciálních skutkových podstat (odpovědnost za zvíře, 

za vylití a vyhození věci z bytu aj.), které však návrh fakticky přejímá. Obdobně 

zmíněná rakouská novela zakotvuje generální klauzuli objektivní odpovědnosti, 

zatímco návrh na současný trend „rovnocenné“ úpravy objektivní odpovědnosti v 

podstatě nereaguje. 

 Návrh občanského zákoníku v některých ustanoveních setrvává v zásadě 

ve starých časech, což je zdůrazněno téměř absolutní absencí ustanovení 

reagujících na současný technický rozvoj. Současně návrh nerespektuje jednu 

z hlavních zásad právní kodifikace, že by se zákon neměl zabývat nahodile se 

vyskytujícími jednotlivostmi (viz výše např. vylití, vyhození věci z okna, 

zadržovací právo k zvířectvu působícímu škodu atd.), které nezasluhují 

jednotlivou úpravu, ale naopak míra pozornosti by měla být soustředěna na 

problematiku úměrně podle míry četnosti výskytu takového jevu. Obdobně př i 

úpravě příčinné souvislosti nebyla východiska obsažená v konceptu PETL 

prakticky vůbec zohledněna a pokud výjimečně ano, jedná se o pokus v zásadě 

nepodařený.  

Uvedené závěry tak dávají odpověď na platnost hypotéz uvedených 

v úvodu této práce. Ačkoli je pochopitelné, že účinná česká právní úprava 

vykazuje určité disonance s moderními trendy vývoje deliktního práva 

vyjádřenými v akademické rovině v projektech PETL a PEL, což vyplývá 

logicky ze stáří této úpravy a socioekonomického stavu společnosti v době jeho 

vzniku, není takovýto nesoulad v případě návrhu nového občanského zákoníku 

zcela ospravedlnitelný. To platí zejména proto, že návrh občanského zákoníku se 

k těmto vývojovým tendencím výslovně hlásí a tento trend lze pozorovat i ve 

snahách o př ijetí zásadních novelizací velkých středoevropských kodexů. 

S jistou mírou nadsázky tak lze shrnout, že úprava odpovědnosti za škodu 

v novém občanském zákoníku tak může být považována ve světle moderních 
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přístupů za zastaralou již v okamžiku nabytí účinnosti. 


