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Proces unifikace civilní odpovědnosti v Evropě a jeho odrazy v českém právu 

Rigorózantka předložila k posouzení mimořádně kvalitně zpracovanou rigorózní práci, 

ve které se zabývá základními otázkami civilní odpovědnosti jak z pohledu evropského, tak i 

platné a zejména navržené české právní úpravy. 

Samotný institut civilní odpovědnosti je jedním z nosných pilířů občanského práva a 

jeho výzkum se těší trvalé pozornosti evropské civilistiky, jak o tom svědčí např. legislativní 

počiny v Rakousku, Německu, Švýcarsku a v poslední době i ve Francii (srov. projekt 

Catala). Autorka, která již je literárně činná a její výstupy jsou oponentovi známy, přistoupila 

ke zpracování zvoleného tématu s potřebným nadhledem současně však s vynikající znalostí 

nejen obecných civilistických otázek, nýbrž i se znalostí konkrétních legislativních úprav a 

aplikační praxe. Cílem zpracování byla „verifikace, popř. vyvrácení hypotézy, že tuzemská 

úprava civilní odpovědnosti de lege lata a de lege merenda odpovídá současným moderním 

trendům deliktního práva zakotvených v konceptech PETL a PEL". 

S uspokojením konstatuji, že stanovený cíl rigorózantka beze zbytku splnila, jak o tom 

svědčí nejen hodnotný a inspirující závěr práce, nýbrž celkový originální přístup k uchopení 

tématu. 

Autorka zvolila zdánlivě jednoduchou avšak přehlednou a přiléhavou systematiku 

práce, když se postupně zabývá základními instituty civilní odpovědnosti nejprve z pohledu 

evropských principů představovaných akademickými výstupy PETL a PEL, které následně 

porovnává s právní úpravou českou de lege lata a de lege ferenda (návrh nového občanského 

zákoníku). Přitom přemýšlivě a mnohdy kriticky hodnotí jak platnou, tak i navrženou právní 

úpravu a formuluje vlastní závěry s pomocí dobrých argumentů. 

S ohledem na výtečnou úroveň práce jako celku se chci vyjádřit jen k některým dílčím 

otázkám 

Jedním z problémů, na které na řadě míst autorka upozorňuje, je otázka zařazení 

generální klauzule o odpovědnosti za škodu a jednotlivých skutkových podstat do občanského 

zákoníku. Z výkladu vyplývá, že i v zahraniční nebývá tento přístup shodný; tak zatímco 

německé deliktní právo generální klauzuli odpovědnosti za škodu neobsahuje, rakouské právo 

legislativní metodu generální klausule obsahuje v § 1295 A B G B . 

Jiné odlišnosti nalezneme i při vymezení objektivní odpovědnosti: autorka upozorňuje, 

že European Group on Tort Law (PETL) se při vymezení objektivní odpovědnosti zvolila 



legislativní cestu generální klauzule, Study Group on a European Civil Code (PEL) se oproti 

tomu vydala cestou kasuistického výčtu nejčastějších případů objektivní odpovědnosti. 

Správně se proto autorka přimlouvá za kombinaci obou uvedených metod a na české právní 

úpravě demonstruje navržený přístup; dovozuje, že „na rozdíl od PETL a PEL není objektivní 

odpovědnost chápána jako rovnocenná součást celkové soukromoprávní úpravy odpovědnosti 

za škodu, nýbrž jako výjimka z jinak obecně pojímaného konceptu odpovědnosti za 

zavinění". 

Při hodnocení navržené právní úpravy pak se mj. kriticky vyjadřuje k odpovědnosti za 

tzv. pomocníky a v jejím rámci i ke skutkové podstatě škody způsobené osobou s 

nebezpečnými vlastnostmi. S autorkou lze souhlasit, že půjde o případ výjimečný, jehož 

legislativní zakotvení se jeví minimálně diskutabilní i z pohledu sociálního (ke skutkové 

podstatě lze přistupovat i opačně: z dobré vůle poskytnu někomu pomoc a následně-je-li 

naplněna hypotéza normy- budu postižen). Autorka proto odmítá upravovat kasuisticky 

marginální životní situace v návrhu nového občanského zákoníku, když obecná pravidla 

někdy zcela chybí. 

Stejně důkladně s hlubokou znalostí věci autorka přistupuje k jednotlivým podmínkám 

vzniku odpovědnosti (část B práce), k výlukám odpovědnosti a důvodům jejího zániku (část C 

práce), k náhradě škody (část D práce), jakož i k promlčení. 

Hodnotný a kritický závěr celou práci uzavírá. Pro českého čtenáře jsou přínosné i 

přílohy v českém a v anglickém jazyce, které obsahují text PETL a PEL. 

Autorka důkladnou analýzou prokázala tvůrčí schopnost zpracovat významný 

občanskoprávní institut, respektovat všechny zásady vědecké práce (práce s rozsáhlou 

literaturou včetně zahraničních pramenů je příkladná), vyvodit, formulovat a odůvodnit 

vlastní závěry. 

Posuzovaná rigorózní práce výrazně převyšuje obvyklý standard rigorózních prací; 

proto ji doporučuji k obhajobě. K rozpravě doporučuji problematiku závazkové a 

mimozávazkové odpovědnosti de lege lata a de lege ferenda. 
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