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Abstract in original language
Rozhodnutím Komise 2010/233/EU ze 26. dubna 2010 došlo k zřízení
skupiny odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského
smluvního práva, která se má zabývat opčním nástrojem a evropským
smluvním (závazkovým) právem. Opční nástroj přinese nové možnosti pro
přeshraniční obchod v EU.
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Abstract
The European Council at Tampere in October 1999 requested the
Commission to study the need to harmonize legislation in the area of
substantive civil law. The Commission set up a group of experts in the area
of civil law, and in particular contract law, and to define its tasks and its
structure.
Now the experts group prepares Optional Instrument. The Optional
Instrument will bring a new possibility in market in EU.
Key words
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Mezi projekty, které se snaží o harmonizaci soukromého práva můžeme
zařadit Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of European
Contract Law (PECL), Vídeňskou úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží, Unidroit Principles of International Commercial Contracts
(PICC), Principles Contractuels Communs (PCC) a Acquis Pravidla (Acquis
Principles; ACQP1). Směrnice o právech spotřebitelů [KOM(2008) 614 v
konečném znění; Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech
spotřebitelů]2 rovněž prezentuje snahy o hramonizaci, nicméně pouze v
oblasti spotřebitelského acquis. O návrhu směrnice se v současné době vede
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Acquis Group ještě neukončila práci na konečném znění Acquis Pravidel.

Cílem návrhu je revize směrnice 85/577/EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní
prostory, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách, směrnice 97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku a směrnice 1999/44/ES o
prodeji spotřebního zboží a zárukách.
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stále diskuse, takže není zcela zřejmé, zda povede k vytýčenému cíli, tj. zda
se stane právem de lege lata.
Rada EU vyzvala Komisi [Stockholmský program na období 2010-2014
(Akt Rady ze dne 2. prosince 2009, č. 17024/09)], aby předložila návrh
společného referenčního rámce. Komise dne 26. dubna 2010 zřídila skupinu
odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského smluvního
práva (rozhodnutí Komise 2010/233/EU). Skupina odborníků začala
pracovat společném referenčním rámci, který by se měl stát právem de lege
lata.
Opční nástroj by měl být založen na principu opt-in, kdy smluvní strany si
budou moci zvolit jako rozhodné evropské smluvní (závazkové) právo, tj.
nařízení, na kterém skupina odborníků pracuje, musí obsahovat opční
nástroj a evropské smluvní (závazkové) právo.
Na internetu by to mohlo probíhat např. tak, že kupující si klikne na
vlaječku EU a tímto způsobem zvolí režim práva EU; klikne-li však na
vlaječku ČR, zvolí si režim právo České republiky.
Opční nástroj a evropské smluvní (závazkové) právo tak může přinést
poměrně velké změny do vztahů B2C, B2B i případně P2P v rámci
přeshraničního obchodu v EU.

Literature:
- Návrh Směrnice

Evropského

parlamentu

a

Rady

o

právech

spotřebitelů[KOM(2008) 614 v konečném znění]
- Stockholmský program na období 2010-2014 (Akt Rady ze dne 2.
prosince 2009, č. 17024/09)
- rozhodnutí Komise 2010/233/EU
Contact – email
Marketa.Selucka@law.muni.cz

