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Stockholmský program1 byl přijat Evropskou radou v roce 2010 se záměrem stanovit soubor 
cílů souvisejících s posílením prostoru svobody, bezpečnosti a práva, které bude třeba splnit 
do ukončení programu v roce 2014. Důvodem je to, že po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost je čím dál tím důležitější zajistit, aby evropští občané vnímali praktický přínos 
Evropské unie ve svém každodenním životě, a prostor svobody, bezpečnosti a práva je 
v tomto ohledu zvlášť důležitý.

Parlament svůj prvotní postoj ke Stockholmskému programu vyjádřil v usneseních ze dne 
25. listopadu 20092 o programu obecně a ze dne 23. listopadu 20103 o aspektech programu 
v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a mezinárodního práva soukromého. 
Komise vypracovala a dne 20. dubna 2010 předložila Akční plán provádění Stockholmského 
programu4.

Nyní, kdy Stockholmský program (pokrývající období let 2010–2014) dospěl do své 
poloviny, se Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci a Výbor pro ústavní záležitosti rozhodly zhodnotit dosavadní pokrok s cílem určit, jaké 
kroky zbývá podniknout a jaké jsou případné priority pro nástupce tohoto programu.

Účelem tohoto pracovního dokumentu je zaměřit se na provádění programu v oblastech, které 
spadají do působnosti Výboru pro právní záležitosti, za nějž byl zpravodajem jmenován Luigi 
Berlinguer. V návaznosti na jednání uvnitř výboru a také s ostatními zúčastněnými výbory 
poté tři spoluzpravodajové ze tří výborů předloží návrh souhrnné zprávy o přezkumu 
Stockholmského programu v polovině období.

Jak je uvedeno v usnesení ze dne 23. listopadu 2010, opatření Stockholmského programu 
v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí: 
občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a mezinárodní právo soukromé.

1. Občanské právo

Navrhované iniciativy v oblasti občanského práva se vztahují na aspekty jak občanského 
práva hmotného, tak procesního.

1.1. Občanské právo hmotné

Jedním z největších úspěchů v oblasti občanského práva hmotného bylo přijetí nařízení 
o dědických věcech5. Uspokojivý kompromis v návaznosti na návrh Komise z roku 2009 
a po několikaletých jednáních byl nalezen v roce 2012 pod vedením zpravodaje Kurta 
Lechnera. Pro evropské občany má tento právní předpis velký význam, neboť stanoví, že 
vlastníci majetku ve více členských státech budou podléhat pouze jednomu souboru 
vnitrostátních pravidel týkajících se dědictví, a dokonce si v případě, že budou žít v jiném 

                                               
1 Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
2 Přijaté texty, P7_TA(2009)0090.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném 
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření 
evropského dědického osvědčení, Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107.
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členském státě, budou moci zvolit právo státu, jehož jsou státními příslušníky.

Co se týče smluvního práva, Komise ve svém akčním plánu navrhla sadu pravidel, která mají 
představovat dobrovolný 28. režim smluvního práva a jejichž účelem je usnadnit přeshraniční 
obchod, a to především malým a středním podnikům. V roce 2011 byl předložen legislativní 
návrh týkající se společné evropské právní úpravy prodeje, který je v současnosti 
projednáván ve výboru, s Klausem-Heinerem Lehnem a Luigim Berlinguerem coby 
spoluzpravodaji. Není zřejmé, kdy se stane závazným právním předpisem, neboť zbývá 
dořešit ještě mnoho otázek.

Bezprostřednější význam pro běžné občany mají navrhovaná opatření s cílem usnadnit 
uznávání veřejných dokumentů a dokladů osvědčujících osobní stav jinými členskými státy, 
neboť občané uvádějí neexistenci automatického systému uznávání jako jednu z hlavních 
překážek volného pohybu. V současnosti se pracuje na dvou návrzích: jeden se týká 
zacházení s formálními náležitostmi veřejných dokumentů (doložky, ověřování, ověřené 
překlady apod.) a byl zveřejněn v dubnu 2013, druhý se zabývá vzájemným uznáváním 
účinků dokladů osvědčujících osobní stav a měl by být předložen koncem roku 2013 
(přičemž bude zahrnovat omezený výčet situací, jež mohou v souvislosti s osobním stavem 
nastat, jako je sňatek, změna jména apod.) Parlament obě tyto iniciativy pokládá za nesmírně 
důležité.

Poslední oblastí je ochrana zranitelných dospělých, což je otázka, jíž se výbor zabývá už 
delší dobu1. Komise ve svém akčním plánu oznámila, že nebude podnikat žádné kroky, neboť 
záleží na členských státech, zda se rozhodnou přistoupit k Haagské úmluvě o mezinárodní 
ochraně dospělých osob z roku 2000, či nikoli. Haagská konference uvádí, že tato úmluva 
vstoupila v platnost pouze pro šest členských států a že dalších sedm členských států ji 
podepsalo, avšak neratifikovalo2. V této souvislosti je zvlášť velkým zklamáním, že Komise 
navzdory závěrům usnesení z roku 2008 dosud nepodnikla žádné kroky směřující k evropské 
právní úpravě této problematiky.

1.2. Občanské právo procesní

Co se týče občanskoprávního řízení, předním zájmem výboru je zavedení společných 
minimálních standardů pro občanskoprávní řízení, které by odrážely ambici poskytovat 
občanům vysokou míru záruk, díky nimž by měli přístup k soudnímu systému, jak uvádí 
srovnávací přehled soudnictví3. Komise oznámila předložení návrhu v roce 2014, dosud však 
není jasné, zda se bude jednat o návrh legislativní či nikoli.

Parlament chce rovněž posílit především ochranu práv spotřebitelů, a proto vyzval k zahájení 
evropské iniciativy, která by umožnila kolektivní řízení o odškodnění4. Komise ve svém 
následném dokumentu ze dne 18. dubna 20125 přislíbila zahájit v roce 2012 legislativní či 
nelegislativní iniciativu týkající se evropského rámce pro kolektivní odškodnění, avšak 

                                               
1 Viz bod 95 usnesení ze dne 25. listopadu 2009 a usnesení ze dne 18. prosince 2008 (P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71
3 Sdělení Komise „Srovnávací přehled EU o soudnictví: Nástroj podpory efektivního soudnictví a růstu“, 
27. března 2013.
4 Usnesení ze dne 2. února 2012 (P7_TA(2012)0021) a bod 95 usnesení ze dne 25. listopadu 2009.
5 SP(2012)160.
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doposud se tak nestalo.

2. Obchodní právo

V oblasti obchodního práva předložila Komise návrh nařízení o evropském příkazu 
k obstavení účtů1, který by dlužníkům bránil vyhýbat se vymáhání dluhů díky zpožděním při 
přeshraničním obstavování bankovních účtů. Cílem zpravodaje Raffaela Baldassara je zajistit, 
aby byl postup dočasného zmrazení bankovních účtů, jež mají být obstaveny, co nejrychlejší 
a současně aby respektoval právo na obhajobu. Dokončení tohoto dokumentu trvá kvůli 
složitosti tématu déle, než se očekávalo, brzy by však měly být přijaty právní předpisy.

Co se týče práva obchodních společností, Komise dosud nevyhověla požadavku Parlamentu2

ohledně 14. směrnice v oblasti práva společností, která by se zabývala nevyřešenou otázkou 
přemisťování sídel společností. Komise na základě výsledků veřejných konzultací z roku 
20123 soudí, že takovýto právní předpis není opodstatněný.

Pokud jde o status evropské soukromé společnosti, o nějž Parlament ve svém usnesení ze 
dne 23. listopadu 20104 rovněž žádal, tento důležitý návrh byl v roce 2009 de facto opuštěn, 
neboť se mělo za to, že je nemožné dosáhnout v Radě jednomyslné shody. Komise 
nepodnikla žádné kroky k tomu, aby návrh obnovila.

Komise rovněž předložila návrh5 na změnu nařízení o úpadkovém řízení. Cílem 
pozměňovacího návrhu, pro nějž byl zpravodajem jmenován Klaus-Heiner Lehne, je rozšířit 
oblast působnosti nařízení pomocí nové definice „úpadkového řízení“ tak, aby zahrnovala 
větší počet případů, a zlepšit fungování nařízení díky změnám pravidel o soudní příslušnosti, 
zahajování vedlejších řízení a úpadku několika společností náležejících k téže skupině.

3. Rodinné právo

V roce 2010 bylo přijato nařízení Řím III6 o rozhodném právu ve věcech rozvodu a rozluky 
(zpravodaj Tadeusz Zwiefka), zavádějící postup posílené spolupráce, na němž se 
v současnosti podílí 15 členských států. Jedná se o jediný právní předpis v oblasti soudní 
spolupráce v občanských věcech, který je již použitelný, a stanoví jasná pravidla pro právní 
předpisy týkající se rozvodů manželství.

Stockholmský program rovněž předpokládal přijetí právních předpisů o majetkových 
poměrech v manželství7 a o majetkových důsledcích registrovaného partnerství8, 
obsahujících ustanovení o soudní příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

                                               
1 COM(2011)0445.
2 Usnesení ze dne 2. února 2012 (P7_TA(2012)0019) a body 33 a 34 usnesení ze dne 23. listopadu 2010.
3 Následný dokument ze dne 18. dubna 2012, SP(2012)260/2.
4 Body 33 a 34.
5 COM(2012)0744.
6 Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti 
rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky, Úř. věst L 343, 29.12.2010, s. 10.
7 COM(2011)0126.
8 COM(2011)0127.
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rozhodnutí. Tyto dva dokumenty jsou nyní pod vedením zpravodajky Alexandry Theinové 
projednávány v Parlamentu a v letošním roce se očekává jejich schválení. V rámci postupu 
konzultace přijme konečné rozhodnutí Rada.

Parlament rovněž vyzývá k přijetí evropských právních předpisů o přeshraničních 
osvojeních1, neboť se jedná o oblast, o níž mnohé rodiny uvádějí, že se zde setkaly 
s problémy při uznávání rozhodnutí přijatých v jiném členském státě. Komise v této 
souvislosti nepodnikla žádné kroky.

Stockholmský program navrhl přezkum nařízení Brusel II2, jehož účelem by bylo zabývat se 
především otázkou uznávání rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Komise 
oznámila, že v roce 2013 podá legislativní podnět nahrazující návrh3, který musela stáhnout 
v roce 2002.

4. Mezinárodní právo soukromé obecně

Hlavním projektem v oblasti mezinárodního práva soukromého byl v rámci Stockholmského 
programu přezkum nařízení Brusel I4, jehož účelem bylo zjednodušit postupy výkonu 
soudních rozhodnutí v jiných členských státech a především zrušit řízení o prohlášení 
vykonatelnosti. Pod vedením zpravodaje Tadeusze Zwiefky bylo přepracování nařízení Brusel 
II dovedeno k uspokojivému výsledku5, který zefektivnil a vyjasnil určité aspekty 
přeshraničního výkonu soudních rozhodnutí.

Projekt úmluvy o mezinárodních rozsudcích pod záštitou Haagské konference 
o mezinárodním právu soukromém, který měl na mezinárodní úrovni sledovat obdobné cíle 
jako nařízení Brusel I6, nebyl tak úspěšný, jak se doufalo. Jednání nadále probíhají 
a v posledních letech nevedla k žádnému podstatnému pokroku.

Parlament rovněž vyzval k tomu, aby byla do nařízení Řím II7 začleněna ustanovení, kterými 
by se řídilo právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající z porušení 
soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy. Tento požadavek byl potvrzen a podrobněji 
rozveden v usnesení ze dne 10. května 2012 s doporučeními Komisi ke změně nařízení (ES) 
č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)8, na nějž 
Komise v rozporu s odstavcem 16 Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí doposud nereagovala9.

                                               
1 Bod 95 usnesení ze dne 25. listopadu 2009.
2 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve 
věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, Úř. věst. 
L 338, 23.12.2003, s. 1.
3 COM(2001)0505.
4 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání 
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), Úř. věst. L 351, 
30.12.2012, s. 1.
6 Viz bod 35 usnesení ze dne 23. listopadu 2010.
7 Viz bod 95 usnesení ze dne 25. listopadu 2009.
8 Přijaté texty, P7_TA(2012)0200.
9 Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
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Dalším důležitým a význačným právním předpisem je nařízení o promlčecích lhůtách pro 
přeshraniční nehody v silničním provozu. Kvůli rozdílným pravidlům v různých členských 
státech je často velmi obtížné zajistit, aby bylo v těchto případech dosaženo spravedlnosti. 
Komise měla v úmyslu předložit příslušný návrh v roce 2011, ale dosud tak neučinila.

Vzhledem k tomu, že se právní předpisy EU v oblasti mezinárodního práva soukromého staly 
velice roztříštěnými a že různé aspekty pokrývá poměrně široká škála nástrojů pro konkrétní 
odvětví, Parlament vyzval k přijetí evropského kodexu mezinárodního práva 
soukromého1. Jeho účelem by bylo harmonizovat ustanovení o mezinárodním právu 
soukromém v různých oblastech a současně zajistit, aby v souboru pravidel neexistovaly 
žádné mezery.

5. Zastřešující cíle v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech

Aby bylo možné naplnit nejrůznější konkrétní cíle Stockholmského programu stejně jako cíle 
jednotlivých právních předpisů, je důležité zajistit všem zúčastněným stranám dostatečný 
přístup ke spravedlnosti a právu EU.

Jedním z významných kroků je rozvoj projektů e-justice2, které by občanům umožňovaly 
přímý přístup k informacím o právních předpisech a ke spravedlnosti, poskytovaly by 
základní údaje na internetu a umožňovaly podávat některé žádosti na dálku prostřednictvím 
počítače. V tomto ohledu sice bylo dosaženo určitého pokroku, ale je třeba vyvíjet další úsilí.

Jestliže má být vytvořena evropská soudní kultura, která umožní rozvoj postupů vzájemného 
uznávání, je také velice důležité evropské justiční vzdělávání3. Velký význam má v této 
souvislosti práce v rámci Evropské sítě pro justiční vzdělávání a Akademie evropského práva. 
Kromě toho byl konečně spuštěn pilotní program Komise pro vzdělávání soudců a právních 
odborníků4.

6. Závěr

Tento stručný přehled pokroku dosaženého v souvislosti se Stockholmským programem 
v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech ukazuje, že bylo přijato několik velmi 
slibných právních předpisů, ale kvůli délce legislativních postupů a lhůtám pro provádění jich 
je použitelná pouze velmi malá část. O značném počtu legislativních návrhů spolutvůrci 
právních předpisů dosud jednají. Rok před volbami v roce 2014 a plánovaným ukončením 
Stockholmského programu je nicméně třeba poznamenat, že ve značném počtu případů 
Komise dosud nepředložila své návrhy. Důvodem ke zklamání je rovněž to, že Komise 
nepřebírá do svých návrhů nápady Parlamentu.

                                               
1 Viz bod 95 usnesení ze dne 25. listopadu 2009.
2 Viz body 107, 108, 109 a 110 usnesení ze dne 25. listopadu 2009.
3 Viz body 105 a 106 usnesení ze dne 25. listopadu 2009 a body 5 až 13 usnesení ze dne 23. listopadu 2010.
4 Úř. věst. S 132, 12.7.2012, 218282.


