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PRVÁ KAPITOLA 

Historické determinanty a súvislosti 

Problematika obchodného práva je u nás v popredí záujmu predovšetkým 
právnej vedy a legislatívy. Laická verejnosť, ale aj podnikateľská sféra spája 
obchodné právo so špecifickou ľudskou činnosťou, t. j. s podnikaním, presnej-
šie obchodovaním. V priebehu doterajšieho historického vývoja sa v dôsledku 
prehlbovania spoločenskej deľby práce obchodovanie vyčleňuje ako relatívne 
uzavretý okruh reprodukčného procesu. Mechanizmus obchodovania vytvára 
určité modely a stereotypy, ktoré vyplývajú z všeľudskej snahy racionalizovať 
obchodné komunikácie. To umožňuje ľuďom, ktorí sa profesionálne začali 
zaoberať podnikaním (obchodovaním), zjednocovať svoje záujmy a postupy, 
čo nevyhnutne vedie k inštitucionalizácii a v istom slova zmysle aj spoločen-
skej regulácii jednak podnikania (obchodovania), ako historicky podmienenej 
ľudskej aktivity, a jednak k úprave postavenia podnikateľov (obchodníkov) 
ako nositeľov aktivity, t.j. k právnemu vymedzeniu a zakotveniu ich statusu. 

Mohli by sme teda zhrnúť a určiť charakteristické znaky (etapy, zvlášt-
nosti) procesu kreovania uvedenej spoločenskej činnosti, podnikania 
(obchodovania), pričom treba zdôrazniť, že také znaky možno v podstate 
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vystopovať v dejinách viacerých krajín, predovšetkým vo vývoji civilizácie 
na ázijskom a európskom kontinente. Medzi ne možno zaradiť: 

 – vyčleňovanie (oddeľovanie) obchodovania ako samostatnej ľudskej 
aktivity z okruhu jednoduchej (primitívnej, naturálnej) výmeny tovarov 
v dôsledku diferenciácie spoločenskej deľby práce;

 – profesionalizácia obchodovania, t.j. zrod historicky novej skupiny 
(vrstvy) ľudí , ktorí sa obchodovaním živia;

 – racionalizácia obchodných transakcií (úkonov) v dôsledku zavedenia 
peňazí, t.j. zrod tovarovo-peňažných vzťahov vrátane zavedenia zme-
niek a iných cenných papierov;

 – inštitucionalizácia, spočívajúca vo vytváraní organizačných štruktúr jed-
nak podnikateľského zamerania (napr. collegantia – Benátky, societas 
– Janov, commendy – Janov etc.) a jednak ochranárskeho (záujmového) 
zacielenia, napr. cechy, konfraternity (v Prahe v 18. storočí), kupecké 
grémia etc.1;

 – právna regulácia (reglementácia)2, spočívajúca spočiatku vo vydávaní 
(udeľovaní) stavovských privilégií, napr. pre obchodníkov v kráľov-
ských mestách, pre pozvaných kolonistov z iných krajín (napr. v rámci 
saskej kolonizácie v Uhorsku) a v neskoršom období vo vydávaní ade-
kvátnych štandardov (modelov), fixovaných v zákonoch o obchodovaní, 
a napokon kódexov;3

 – internacionalizácia obchodu, prejavujúca sa jednak v uvoľňovaní hra-
ničných obmedzení a rôznych úradných zákazov, limitov, kvót a ďal-
ších bariér a jednak vo vytváraní kvázi integrovaného právneho režimu 
medzinárodného obchodu;4

 – vytváranie pružného mechanizmu na prejednávanie a rozhodovanie 
obchodných (nielen) a ďalších majetkových sporov prostredníctvom 

1 Hattenhauer, H. Evropské dějiny práva. Praha : C. H. Beck, 1998, s. 237 a nasl. Porovnaj 
Urfus, V. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva 
obchodního. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1959, s. 57, 69 a nasl.

2 Porovnaj Engliš, K. Theorie státního hospodářství. Praha : Nakladatel F. TOPIČ, 1932, 
s. 70. Pozri tiež Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a Svoboda 1. Pravidla a řád. Praha : 
ACADEMIA, 1991. s. 76 a nasl.

3 Laclavíková, M., Švecová, A. Pramene práva na území Slovenska od najstarších čias do 
roku 1790. (Privilégium kráľa Štefana V. zo dňa 25. 8. 1271 udelené spišským Sasom.) 
Trnava : TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2007, s. 186 a nasl. Porovnaj Hart, H. 
L. A. Pojem práva. Praha : Prostor, 2004, s. 37, 46–47, 274.

4 Kincl, J., Urfus, V. Římske právo. Praha : PANORAMA 1990, s. 38 a nasl.
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zvolených rozhodcov (arbitrov), zbaveného tvrdých procesných formalít 
a korešpondujúceho s požiadavkami dynamiky obchodovania.5

Z uvedeného vyplývá, že spoločenské a ekonomické procesy a pohyby 
súvisiace so vznikom obchodovania (obchodných vzťahov, interakcií medzi 
nositeľmi obchodovania) ako špecifickej ľudskej činnosti odôvodňujú, príp. 
priamo podmieňujú postupné vznikanie obchodného práva, ako sústavy 
osobitných právnych noriem a inštitútov, regulujúcich jednak postavenie 
podnikateľov („obchodníkov“, v staršom ponímaní „kupcov“) a jednak spo-
ločenské (ekonomické) vzťahy, cez ktoré sa medzi nimi realizujú obchodné 
transakcie, t.j. výmena hmotných a nehmotných statkov (prevažne tovarov 
a iných majetkových plnení). 

Výroba a obchod (obchodovanie) sú vzájomne späté a podmienené. 
Predstavujú ťažisko spoločenského reprodukčného procesu, a to v tom 
najširšom slova zmysle. Výroba motivuje (podnecuje) obchod a opačne. 
Obchod (obchodovanie, obchodná činnosť) ovplyvňuje smerovanie výroby 
určitých tovarov, spôsobilých uspokojovať nielen bežné potreby čoraz väč-
šieho počtu ľudí (spotrebiteľov), ale aj potreby náročnejšie (v minulosti 
napríklad obchod so vzácnym korením, čínskym porcelánom, drahými 
kovmi, perlami a ďalšími luxusnými výrobkami). 

Sám proces obchodovania prebieha na báze zladenia dvoch ekonomic-
kých záujmov. Navonok sa zdá, že na prvom mieste je to záujem výrobcu, 
t.j. uskutočňovať masovú produkciu potrebných a žiadaných tovarov, tieto 
následne ekonomicky výhodne realizovať (speňažiť). V skutočnosti je to 
záujem spotrebiteľa zaobstarať si, t.j. kúpiť si pre seba potrebné výrobky. 
V určitom slova zmysle tento záujem akoby diktoval zameranie celého 
produkčného procesu, jeho štruktúry, kvantitatívne a kvalitatívne dimenzie 
finálnej produkcie. Sprostredkovateľom väzieb medzi výrobou a spotrebou je 
obchod, ktorý sa v priebehu dlhodobého historického vývoja v mechanizme 
spoločenskej reprodukcie natrvalo zafixoval, autonomizoval (relativizoval, 
osamostatňoval). 

5 Porovnaj Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římske právo. Praha : C. H. Beck, 1997, s. 115, 
187. Pozri tiež Rebro, K., Blaho, P. Rímske právo. Bratislava : MANZ, 1997, s. 53. Porovnaj 
ďalej Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M. Základy rímskeho práva. Bratislava : Vydavateľstvo 
MANZ a Vydavateľské odd. Právnickej fakulty UK, 1997, s. 475.Interesantné poznatky 
v mimosúdnom riešení sporov v stredoveku prezentuje dielo Švecová, A., Gábriš, T. Riešenie 
konfl iktov v Uhorsku na podklade stredovekej listinnej praxe 13. a začiatku 14. storočia. In: 
Právněhistorické studie 40. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství KAROLI-
NIUM, 2009, s. 359 a nasl.
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Doterajší historický vývoj ľudstva potvrdzuje, že v tých spoločenstvách 
(štátoch, úniách, obchodných integrovaných zoskupeniach etc.), v ktorých 
sa uplatňovali (v takej alebo onakej miere) princípy trhového hospodárstva, 
sa zároveň s tým vytvárali aj funkčné právne inštitúty (regulatívy) na pod-
poru slobodného obchodu (trhu, podnikania). Napríklad už v klasickom rím-
skom práve kurulskí edilovia formujú osobitné právne inštitúty, umožňujú -
ce bezproblémový obchodný styk vrátane cudzineckého. V tomto smere 
významnú úlohu plnil najmä praetor peregrinus (cudzinecký prétor).6

Pri skúmaní historickej genézy moderného obchodného práva možno 
vlastne vystopovať jeho zárodky už v stredovekých osobitných úpravách 
a privilégiách pre obchodníkov. To znamená, že proces vznikania obchod-
ného práva je spätý s uplatňovaním tzv. subjektívneho princípu s výrazným 
aspektom a akcentom ako právo obchodníkov. Legitimita (status) obchod-
níka uskutočňovať obchodnú činnosť (realizovať obchodovanie) sa odví-
jala od verejnou mocou (panovníkom) udeleného privilégia (práva). Z tohto 
hľadiska sa stavovské obchodné právo chápalo skôr ako právo verejné než 
súkromné.7 Až v neskoršom období sa popri tzv. subjektívnom princípe 
začal uplatňovať tiež objektívny princíp, t.j. chápanie obchodného práva so 
zreteľom (dôrazom) na obchodovanie (jeho charakteristické črty). 

Striktne vzato medzi tzv. subjektívnym princípom a tzv. objektívnym 
princípom je len Malý nepatrný sémantický rozdiel, keďže vlastne už 
sám pojem „právo (privilégium pre) obchodníkov“ z obsahového hľa-
diska naznačuje (anticipuje), že toto právo sa bude realizovať v aktívnej 
činnosti obchodovania. Právo (možnosť) obchodovať, pokiaľ sa v praxi 
nerealizuje, je len „privilégium nudum“. Dynamickou zložkou tohto práva 
je jeho výkon, t.j. obchodovanie (podnikanie). Pri subjektívnom prin-
cípe primárnou otázkou (kriteriálnym, diferenčným znakom) je vlastne 
„kto?“ (bude obchodovať) než „čo?“ (bude predmetom obchodovania), 
pričom ani vymedzenie obsahu obchodovania (jeho limity, kontúry) nie 
je irelevantné. 

Uvedené skutočnosti majú (z metodologického hľadiska) svoj význam 
aj v spojitosti s pochopením a interpretáciou historickej determinovanosti 
obchodného práva. Na objasnenie ontologickej stránky tohto fenoménu sa 
tu ponúkajú dve protichodné koncepcie. 

6 Bartošek, M. Dějiny římského práva. Praha : ACADEMIA, 1995, s. 84.
7 Urfus, M. c. d. s. 211.
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Prvá z nich bazíruje na historicko-ekonomických (skôr sociologických) 
dôvodoch. V tejto súvislosti vysvetlenie genézy obchodného práva hľadá 
v samom mechanizme trhu (trhových vzťahov), teda ho chápe ako záko-
nitý dôsledok trhu (obchodovania). Stručne povedané, obchodné právo ako 
špecifický fenomén práva (v prvej etape vývoja skôr verejného než súkrom-
ného práva) je bezprostredným odrazom obchodovania. 

Druhé vysvetlenie príčin kreovania obchodného práva sa spája s diferen-
ciáciou súkromného práva, t.j. s jeho vnútorným rozvojom (členením). So 
zreteľom na to sa obchodné právo potom chápe v kontexte uplynulého práv-
neho vývoja, čo je skôr rozhodujúce než špecifické okolnosti trhu (obchodu, 
slobody podnikania). 

Treba dodať, že vlastne aj súčasné teoretické diskusie ohľadne postavenia 
obchodného práva u nás, t.j. ako v Slovenskej republike, tak aj v Českej repub-
like, konkrétne aj pokiaľ ide o chápanie smerovania jeho kodifikácie (rekodi-
fikácie) majú napokon svoj historický základ (svoje jadro) v poňatí a výklade 
vývojovo-genetických zdrojov kreovania obchodného práva. Aj dnes v tejto 
otázke sa ešte stretávame s dvoma protichodnými legislatívnymi koncepciami. 

Prvá z nich, tzv. dualistická chápe obchodné právo, a teda aj jeho kodifiká-
ciu (de lege ferenda jeho rekodifikáciu) vrátane úpravy obchodovania na báze 
relatívne samostatného zákonodarstva ako historicky odôvodnenú a v určitom 
slova zmysle aj perspektívnu, a to práve špecifickými okolnosťami trhu (pod-
nikania, obchodovania). Naproti tomu iná koncepcia, tzv. monistická, právnu 
úpravu obchodovania de lege ferenda chápe vyložene z aspektu rekodifikácie 
súkromného práva, presnejšie občianskeho práva, t.j. širšie konštruovaného 
Občianskeho zákonníka8, pričom už nový kódex súkromného práva koncipuje 
so zreteľnými prvkami komercionalizácie. K otázkam rekodifikácie súkrom-
ného práva sa ešte vrátime v šiestej kapitole tejto časti. 

Už v 17. storočí sa na európskom kontinente začína presadzovať legisla-
tívna predstava a prax vydávať komplexnejšie právne úpravy o obchodovaní, 
pravda spočiatku so zreteľne ochranárskymi prvkami, pokiaľ ide o postave-
nie obchodníkov. Výrazne ochranársku funkciu, pokiaľ ide o obchodníkov, 

8 Porovnaj Lazar, J. Návrh legislatívneho zámeru kodifi kácie súkromného práva. Bratislava : 
Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008, s. 19. Pozri tiež Švestka, J., Dvořák, J., Tichý, L. 
(eds): Sborník statí z diskusních fór o rekodifi kaci občanského práva. Praha : ASPI, 2006, 
s. 192. Porovnaj ďalej Telec, I. O vládním návrhu občanského zákonníku. Právní rozhledy, 
č. 19/2009, s. 677 a nasl. Rovnako Frinta, O., Tégl, P. O návrhu občanského zákoníku a jeho 
kritice (a taky o kontinuitě a diskontinuitě). Právní rozhledy, č. 14/2009, s. 495 a nasl.
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plnilo najmä privilégium Leopolda I. z roku 1671, ktoré v určitom zmysle 
zohľadňovalo staré vladislavské privilégium.9 

Úprava úverového styku a deliktu úžery v Čechách vychádzala z Obno-
veného zriadenia zemského, resp. Koldinovho mestského práva.10 

V roku 1763 bol vydaný Všeobecný zmenkový poriadok, a to aj pre 
české krajiny.11 Táto úprava prihliadala na starší Dolnorakúsky zmenkový 
poriadok z roku 1717. Inštitút zmenky sa na našich územiach presadzuje už 
v 15. storočí. Historicky sa zmenky vyvinuli v severnom Taliansku. Odtiaľ 
sa postupne rozšírili do Francúzska, Nemecka, Rakúska a ďalších krajín.12 
Značnú frekvenciu a ohlas získalo predovšetkým vratislavské partikulárne 
zmenkové právo. Známe sú vratislavské zmenkové poriadky z roku 1672 
a z roku 1712. Vplyv vratislavského zmenkového práva výrazne zasiahol aj 
Prahu a české krajiny pri plnom rešpektovaní špecifík týchto krajín. 

Obchodné právo, ktoré sa u nás vyvinulo, a to na báze zmenkových 
poriadkov, úpravy spoločnostného podnikania kupcov a obchodníkov, 
komerčných patentov, napr. z roku 1732, rozhodovania zmenkových a mer-
katilných súdov, malo typické znaky práva kupeckého a stavovského. Jeho 
charakteristickou črtou bol osobný ráz.13 Poňatie tohto práva vychádzalo 
z tzv. subjektívneho princípu. 

Kvôli úplnosti treba povedať, že prvé (rozsahom a obsahom menšie) 
kodifikácie vznikli vo Francúzsku, konkrétne v roku 1673 bol vydaný 
Ordonnance du Commerce a v roku 1681 Ordonnance sur la Marine.14 
Rovnako aj Pruské všeobecné zemské právo (das Preussische Allgemeine 
Landrecht – ALR) z roku 1794 pojednáva o obchodnom práve.15 

9 Urfus, V. c. d. s. 60.
10 Podľa neho sa napríklad za úžernícky úrok považoval už taký úrok, pri ktorom úroková 

sadzba bola vyššia než 6 percent pôžičky. Porovnaj Urfus, V. c. d. s. 85. Pozri tiež Urfus, 
V. Právo, úver a lichva v minulosti. Brno 1975.

11 Hermann-Otavský, K. Československé právo směnečné podle Všeobecného směnečného 
řadu. Praha, 1926, s. 12.

12 Spišiak, J. Zmenkové právo. Turč. Sv. Martin, 1938, s. 7 a nasl. 
13 Urfus, V. Zdomácnění směnečného práva ... c. d. s. 211: „.... obchodní právo vznikajíci u nás 

od počátku šedesátých let 18. století bylo svou podstatou kupeckým právem, nikoliv však 
kupeckým právem cechovních kupců, jejichž okruh byl určen administratívně-právními 
normami státu“. 

14 Urfus, V. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha : C. H. Beck / SEVT, 
1994, s. 127.

15 Urfus, V. Historické základy ... c. d. s. 105.
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V Uhorsku už v prvej polovici 15. storočia bola vykonaná unifikácia 
mestského práva v tzv. tavernických mestách (Iura civilia – Kódex taver-
nického práva).16 V roku 1840 došlo k čiastočnej kodifikácii obchodného, 
zmenkového a konkurzného práva.17 

Už od druhej polovice 18. storočia v Rakúsku prebiehajú legislatívne 
práce na príprave a vydaní rozsiahlejšej kodifikácie občianskeho práva. 
Čiastočným výsledkom Kompilačnej komisie bol CODEX THERESIA-
NUS, ktorý však panovníčkou nebol akceptovaný a sankcionovaný až na 
Zásady, schválené cisárovnou Máriou Teréziou (1772). Tieto Zásady boli 
záväzné a smerodajné pri ďalších legislatívnych prácach.18

16 Mertanová, Š. IUS TAVERNICALE. Bratislava, VEDA – Vydavateľstvo SAV, 1985, s. 123 
a nasl. Pozri tiež Beňa, J., Gábriš, T. Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). 
1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské 
odd., 2008, s. 30 a nasl.

17 Luby, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Nákladom Knižnice Právnickej 
Jednoty, 1946, s. 373.

18 Krčmář, J. Právo občanské. I. Praha, 1936, napr. uvádza: „Mária Terézia z podnetu Jana 
Bernarda Hortena v roku 1770 vrátila CODEX THERESIANUS Kompilačnej komisii 
na prepracovanie, keďže bol príliš rozvláčny, pričom na návrh Štátnej rady sancionovala 
Zásady, ako sa má pri ďalších prácach postupovať. V týchto okrem iného ustanovila, že 
zákonník sa nemá zamieňať s učebnicou, že všetko treba spísať stručne, že sa sluší vyhnúť 
dvojzmyselnostiam a nejasnostiam, že všade sa treba opierať o prirodzenú slušnosť a že sa 
nesluší bez potreby zákony rozmnožovať a „tedy v případech, které sú v podstatě stejné, 
pro nějakou subtilitu odlišovati.“ 
Podobne Svoboda, E. Výbor prací z práva občanského a právní fi lozofi e. Praha : Melantrich, 
1939, s. 23 a 24.
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DRUHÁ KAPITOLA

Kodifikácie súkromného práva 
v 19. storočí a ich reflexie

Významným medzníkom vo vývoji súkromného práva na našich úze miach 
bolo vydanie Rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1811 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Už skôr sa však uskutočnila kodi-
fikácia súkromného práva vo Francúzsku, t.j. Francúzsky Občiansky zákon-
ník z roku 1804 (Code civil – CC) a Obchodný zákonník z roku 1807 (Code 
de commerce – CCom). 

Na kodifikáciu všeobecného občianskeho práva nadviazala kodifikácia 
rakúskeho obchodného práva z roku 1862. Dôležitú úlohu v kodifikačnom 
procese zohrala tzv. norimberská konferencia, vychádzajúca z pruských 
návrhov.19 Všeobecný Obchodný zákonník bol uvedený zákonom zo dňa 
17. decembra 1862 č. 1 ř. z. z roku 1863 s platnosťou od 1. júla 1863. 

Všeobecný Obchodný zákonník okrem všeobecných ustanovení obsaho-
val štyri knihy. 

Prvá kniha (články 4 až 84c) pojednáva o obchodníctve (o kupcoch, 
o obchodnom registri, o obchodných firmách, o obchodných knihách, o pro-
kuristoch a obchodných splnomocnencoch a o obchodných dohodcoch či 
senzáloch). 

V druhej knihe (články 85 až 249) sú obsiahnuté úpravy o obchod-
ných spoločnostiach. Tu sa nachádzajú ustanovenia o verejnej spoločnosti 
obchodnej, o komanditnej spoločnosti vôbec a komanditnej spoločnosti oso-
bitne a o akciovej spoločnosti. 

Tretia kniha (články 250 až 270) obsahuje ustanovenia o tichej spoloč-
nosti a o spolčení sa na jednotlivé obchody na spoločný účet. 

Napokon v štvrtej knihe (články 271 až 431) boli riešené otázky obcho-
dov, a to konkrétne o obchodoch vôbec, pojem obchod, všeobecné ustano-
venia o obchodoch, uzavieranie obchodov, o plnení pri obchodoch, o kúpe, 

19 Porovnaj Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého 
práva. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, s. 152 a nasl.
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o komisionárskej zmluve, o špedičnej zmluve, o nákladnej zmluve, o zmluve 
nákladnej vôbec a o nákladnej zmluve železníc zvlášť.20

Do všeobecného rámca rakúskeho obchodného práva sa obyčajne zara-
ďuje aj Všeobecný poriadok zmenkový, vydaný cisárskym patentom zo dňa 
25. januára 1850, č. 1 ríšskeho zákonníka. 

V tejto súvislosti treba ďalej uviesť, že prijatím Všeobecného Obchod-
ného zákonníka v roku 1862 nastali zásadné zmeny vo vtedajšej koncepcii 
rakúskeho obchodného práva. Úprava zákonníka sa už skôr upínala na oso-
bitný charakter vzťahov než iba na riešenie postavenia kupeckého stavu.21

Pokiaľ ide o vývoj uhorského obchodného práva možno vystopovať 
viaceré jeho etapy. Prvá etapa je spätá s rozvojom mestského zriadenia. 
V slobodných kráľovských (v menšej miere aj iných) mestách, sa úspešne 
rozvíjala organizácia cechov a prebiehal čulý obchodný život. Mimoriadnu 
vážnosť a vplyv získali najmä tzv. tavernícke mestá. Usilovali sa o unifiká-
ciu mestského práva. 

Kodifikácia uhorského obchodného práva sa na rozdiel od rakúskeho 
obchodného práva nemohla odvíjať od kodifikácie občianskeho práva, 
a to z jednoduchého dôvodu: v Uhorsku totiž nikdy nedošlo ku kodifiká-
cii občianskeho práva.22 V nadväznosti na predchádzajúci vývoj uhorského 
obchodného práva jeho kodifikácia v značnej miere prihliadala na rakúsko-
-nemecké kodifikačné snahy. Už v roku 1840 boli vydané právne predpisy 
formou zákonných článkov, ktoré upravovali obchodné, zmenkové a kon-
kurzné právo, a to konkrétne: zák. čl. 16/1840 o obchodníkoch, 17/1840 
o priemysle, 18/1840 o verejnej obchodnej spoločnosti, 19/1840 o obchod-
ných spoločenstvách a makléroch, 20/1840 o povozníkoch, 22/1840 o kon-
kurze etc. 

V dôsledku toho, že uhorské obchodné právo nebolo kodifikované, vývoj 
záväzkového práva v Uhorsku bol v značnej miere ovplyvnený Rakúskym 

20 Pozri Hermann-Otavský, K. Všeobecný zákoník obchodní a směnečný řád platný v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku. Praha, 1927.

21 Bianchi, L. a kol. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 
1848−1945. I. Bratislava, 1971, s. 153: „V jejich obsahu (t. j. pokiaľ ide o pravidlá Ob-
chodného zákonníka) se obchodní právo zbavilo defi nitívně povahy stavovského kupeckého 
práva, jakou mu propůjčoval feudální právní řad, a stalo se právem, které upravovalo – 
přesněji řečeno privilegovalo – určité vztahy, pro něž by jinak byla závaznými pravidla 
občanskoprávní“.

22 Iba v krátkom období tzv. Bachovho absolutizmu (1852−1861) bola zavedená platnosť 
Rakúskeho Všeobecného Občianskeho zákonníka (ABGB) z roku 1811 aj pre Uhorské 
kráľovstvo.
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Všeobecným Občianskym zákonníkom, a to nielen v období keď v Uhor-
sku bola za Bachovho absolutizmu dočasne zavedená recepcia rakúskeho 
občianskeho práva, ale v určitom zmysle aj po jej zrušení.23 Požiadavka 
vypracovania uhorského Obchodného zákonníka bola nastolená a formu-
lovaná na prvom uhorskom právnickom zjazde v roku 1870. Takýto návrh 
potom vypracoval prof. Štefan APÁTHY. Návrh po prerokovaní bol uhor-
ským parlamentom schválený a sankcionovaný v máji 1875 ako zákonný 
článok XXXVII/1875 o Obchodnom zákone s platnosťou od 1. januára 
1876.24 

Aká bola štruktúra Uhorského Obchodného zákona? 
Pozostával, okrem všeobecných ustanovení (§ 1 a 2), z dvoch častí. 
V prvej časti (§ 3 až 257) sa rozoberala úprava o postavení obchodníkov 

a obchodných spoločností. Jednotlivé oddiely sa potom zaoberali obchod-
níkmi vo všeobecnosti, zoznamami obchodných firiem, obchodnými fir-
mami, obchodnými knihami, prokuristami a obchodnými splnomocnencami, 
pomocným personálom, obchodnými spoločnosťami všeobecne, verejnou 
obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou, účastinnou spoloč-
nosťou, družstvami. 

Druhá časť (§ 258 až 566) obsahovala úpravu obchodných úkonov. 
V deviatich oddieloch tejto časti boli upravené tieto otázky: o obchodných 
úkonoch všeobecne, kúpa, komisionársky úkon, zasielateľský úkon, povoz-
nícky úkon, verejno-skladištný úkon, poisťovací úkon, nakladateľský úkon 
a senzálsky úkon. Napokon tu boli prechodné a rôzne ustanovenia. 

Treba dodať, že Uhorský Obchodný zákon na rozdiel od Obchodného 
zákonníka pre Nemeckú ríšu (HGB – Handelsgesetzbuch z roku 1897) sa 
nezaoberal námorným právom.25

V nadväznosti na kodifikáciu uhorského obchodného práva bolo v roku 
1876 kodifikované aj uhorské zmenkové právo (zák. čl. XXVII/1876). 
Významné boli tiež zákony o ochrane známok (zák. čl. II/1890 a XL/1895), 
23 Luby, Š. c. d. s. 373, v tejto súvislosti uvádza, že ustanovenia Uhorského Obchodného 

zákonníka z roku 1875, keďže upravovali veľkú časť obligačného práva, „boli časom 
súdnou praxou prevzaté aj do všeobecného práva súkromného“. Porovnaj tiež Fajnor, V., 
Záturecký, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 
Bratislava : Nákladom Právnickej Jednoty na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 1935, 
s. 23 a nasl.

24 Karmán, J. Slovenský obchodný zákon a predpisy ho doplňujúce s judikatúrou Najvyššieho 
súdu, ako i bývalej Uhorskej kúrie a súdnych tabúl. Praha, 1926. Podobne Fundárek, J. 
Obchodný zákon platný na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Bratislava, 1926.

25 Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. München : Verlag C. H. Beck, 1995.
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o tovarových značkách (zák. čl. XLI/1893 a XXXVII/1895) a ďalšie. 
V rokoch 1875 a 1881 bola vykonaná kodifikácia občianskeho sporového 
a nesporového konania. V roku 1881 bolo upravené konkurzné konanie. 

Prvé kodifikácie súkromného práva vrátane obchodného práva, ktoré na 
európskom kontinente v 19. storočí, príp. aj neskôr, prebiehali26, nastolili via-
ceré otázky a problémy (legislatívne aj teoretické), ktoré sú aj dnes v Európe 
aktuálne, a to bez zreteľa na to, že terajšie procesy v legislatíve označujeme 
skôr ako rekodifikačné, často (a to oprávnene) spájané aj s dekodifikáciou.27

Už pri prvých európskych kodifikáciách možno zreteľne vystopovať 
snahu kodifikátorov jednak eliminovať partikulárnu a teritoriálnu roz-
trieštenosť predchádzajúcich právnych úprav a jednak dosiahnuť pritom 
vyšší stupeň integrity a zrozumiteľnosti pripravovaných kódexov s cieľom 
minimalizácie kazuistických normatívnych riešení. Nepochybne také snahy 
možno považovať za naozaj ušľachtilé. Neraz sa totiž v dejinách stalo, že 
kodifikačné diela sa dosť často ponúkajú na „export“. Akceptanti takých 
ponúk potom hovoria o recepcii práva.28

Keďže každá rekodifikácia je v určitom zmysle slova regulovaný 
legislatívny proces opätovnej (novej, koncipovanej na vyššej (?) kvalita-
tívnej úrovni) kodifikácie určitej oblasti práva (predovšetkým súkromného 
práva), treba sa zamyslieť nad príčinami, ktoré od začiatku determinujú 
takéto procesy. 

Otázkou je, či poznanie a objasnenie historických dôvodov prvých 
moderných kodifikácií súkromného práva na európskom kontinente a pre-
dovšetkým na našom území v 19. storočí, predovšetkým rakúskeho Vše-
obecného Obchodného zákonníka (1862) a uhorského zák. čl. XXXVII 
o obchodnom práve (1875) môže byť v dnešných našich pomeroch dosta-
točne inšpiratívnym zdrojom pre nové kodifikačné, presnejšie rekodifikačné 
koncepcie? Z doterajšieho historického vývoja týchto procesov vyplýva, 

26 Hattenhauer, H. Evropské dějiny práva. Praha : C. H. Beck, 1998, s. 433 a nasl. (preklad 
z nemeckého originálu: Europäische Rechtsgeschichte. Heidelberg : C. F. Müller Juristischer 
Verlag, 1994).

27 Porovnaj Caroni, P. (De) Kodifi kation: wenn historische Begriffe ins Schleudern geraten. In: 
Kodifi kace a dekodifi kace soukromého práva v dnešním právním vývoji. Zborník z vedeckého 
kolokvia (23. – 25. 4. 1997) v Berne. Praha : KAROLINUM, 1998, s. 32 a nasl. 

 Pozri tiež Kindl, V. Československé a české soukromé právo od počátku devadesátych let 
20. století a domácí dějiny. Acta Universitatis Carolinae, IURIDICA, 1−2/2003, s. 21.

28 Knapp, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vedy. Praha : C. H. Beck, 1996, 
s. 44, 212 a nasl. Porovnaj tiež Knapp, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 61 
a nasl. 



Druhá kapitola

12

že pri predchádzajúcich kodifikáciách súkromného práva (aj starších) sa 
takmer vždy prelínali (vedľa seba pôsobili) predstavy vlády ako hlavného 
zadávateľa príslušnej kodifikácie a akademické koncepcie, pertraktované 
predstaviteľmi univerzitných katedier.29

Kodifikácie súkromného práva, ktoré u nás prebiehali (pravda nie vždy 
skončili vydaním nového zákonníka, napr. legislatívne práce na príprave 
československého Občianskeho zákonníka v tridsiatych rokoch minulého 
storočia), často boli doprevádzané okrem iného aj tvrdením, že nový kódex 
má byť prehľadným a zrozumiteľným pre všetkých občanov, pričom dôle-
žitá úloha pri výklade zákona prislúcha právnikom.30 

Kodifikácia určitej oblasti práva sa neraz spája s predstavou jeho fixá-
cie (trvalejšieho ukotvenia) a stability. Často také predstavy narážajú na 
nepredvídateľné ťažkosti, ktoré môžu mať svoj pôvod jednak v nepocho-
pení zámerov kodifikátora (s rizikom vzniku čiastočnej absencie akceptá-
cie zo strany občianskej pospolitosti) a jednak v neadekvátnej konštrukcii 
obsahového zamerania kodifikačných projektov. 

Takéto stavy môžu nastať najmä pri prelomových obdobiach spolo-
čenských (predovšetkým mocenských) vzťahov v štáte. Kodifikácie sa 
v minulosti uskutočňovali aj so zreteľom na zmenu teritoriálnych aspektov 
štátneho územia. Vznik prvej Československej republiky v roku 1918 bol 
síce spájaný s predstavami nových kodifikačných projektov, no skončilo to 
iba recepciou súkromného práva z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie 
a niektorými čiastkovými zákonmi, nesporne s modernými prvkami.31

Už s vydaním obchodných kódexov v Rakúsko-Uhorskej monarchii 
v druhej polovici 19. storočia bol nastolený problém pozície a miesta týchto 

29 Havel, B. Čas rekodifi kace a stará literatura. In: Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám – 
zborník. Plzeň : Vydatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o, 2005, s. 33 a nasl. 

30 Prof. Emil Svoboda (Výbor prací z práva občanského a z právní fi losofi e. Praha : MELAN-
TRICH, 1939, s. 25) v súvislosti s prípravou čs. Občianskeho zákonníka uviedol: „Nejsme 
s to, naučiti svoje posluchače, aby znali všechny zákony a aby tuto znalost podrželi do 
konce svého života. Můžeme jen naučit svoje posluchače právnicky myslit, t.j. vyvozovati 
ze správnych premis správne úsudky, chápati právo jako stavbu logicko-systematickou, 
rozumet životním skutečnostem a správně je podrobovat normám, do jejichž pojmové 
oblasti spadají ...“.

31 Pozornosť si zasluhujú predovšetkým:
zákon proti nekalej súťaži (č. 111/1927),
zákon, ktorým sa vydávajú poriadky (řády) konkurzný, vyrovnávací a odporovací (č. 64/1931),
zákon o karteloch a súkromných monopoloch (kartelový zákon – č. 141/1933),
zákon o poistnej zmluve (č. 145/1934) a ďalšie. 
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kódexov v sústave súkromného práva vôbec, pričom tento problém nebol 
celkom historicky novým problémom.32

Existencia samostatných obchodných kódexov, hoci prepojených na 
systém všeobecného práva občianskeho výrazne prispela k vzniku dok-
tríny obchodného práva. Tento stav prakticky trvá dodnes, pričom doterajší 
historický vývoj chápania obchodného práva (jeho doktríny, koncepcie, 
vedy, učenia) už sám osebe dáva predpoklad jeho trvania aj v budúcnosti 
bez zreteľa na to, či bude zachovaný samostatný Obchodný zákonník alebo 
nie.33 Problém existencie obchodného práva má širšie vývojovo-gene-
tické zdroje, než je púha skutočnosť, že legislatíva prípadne produkovala 
obchodný kódex. Hoci to vyznieva príliš zjednodušene, predsa si mys-
lím, že základom obchodného práva sú špecifické vzťahy, vyplývajúce 
zo samotnej povahy, systému a mechanizmu obchodovania (uzavierania 
obchodov), predovšetkým cezhraničného. Veľa je tu aj spoločného (všeo-
becného, univerzálneho). 

Keďže vlastne každá rekodifikácia je v zásade novou, t.j. vo svojej 
podstate opakovanou kodifikáciou, prichodí nám opäť skúmať historické 
východiská týchto, možno povedať „staronových“ procesov, prevažne 
legislatívnych (aspoň v ich finalizovanej podobe). V nich sú zároveň obsi-
ahnuté aj iné aspekty, napr. teoreticko-doktrinálne, právno-komparatívne, 
prognostické, axiologické, v neposlednom rade aj politické etc. 

Nové kodifikácie, ktoré sa spájajú s rekodifikáciou, príp. aj dekodifiká-
ciou, nastoľujú množstvo problémov aj ohľadne intepretácie právnych poj-
mov (termínov), keďže v klasických kodifikáciách boli štandardné pojmy 
(termíny) akoby relatívne ustálené (fixované) a stabilizované so zreteľom 
na jazykový úzus príslušnej doby, ktorá príslušný kódex generovala. Tieto 
otázky sa týkajú právnej lingvistiky a sémantiky. Nové spoločenské pomery 
podmieňujú vznik nových kodifikácií (rekodifikácií), ktorých cieľom je 
predovšetkým adekvátnym spôsobom usporiadať existujúci (zdedený) 
právno-normatívny „materiál“, ale zároveň preskúmať a nanovo ustáliť 
výrazové prostriedky (termíny) pre právne pojmy, ktorými sa má vyja-
driť (dešifrovať) obsah nových kódexov, pričom tu nepochybne pôsobia aj 

32 Ide tu o väzbu prvých obchodných kódexov na európskom kontinente na sústavu všeo-
becného práva občianskeho. Porovnaj Mestre, J. Francouzské obchodní právo (v preklade 
R. Pelikana a J. Převrátila). Praha : Nakladatelství ORAC, 2002, s. 13 a nasl. 

33 Pozri napríklad osud talianskeho Obchodného zákonníka, ktorý v štyridsiatych rokoch 
minulého storočia zrušili. 
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vplyvy európskeho (komunitárneho) práva (právno-terminologickej výbavy 
uvažovaných eurokódexov, napr. zmluvného práva).34

Pokiaľ kodifikácia nastoľuje „majestát“ kódexu a v istom slova zmy-
slu petrifikuje (kanonizuje) jeho pozíciu, naproti tomu rekodifikácia úlohu 
(význam) kódexu ako takého nanovo „pritvrdzuje“, pochopiteľne viac 
alebo menej tiež modernizuje (inovuje). Miera tzv. inovačných prvkov dáva 
odpoveď na otázku, či rekodifikácia starý kódex len „prikrášľuje“, alebo 
ho v zásade mení (príp. dopĺňa), t.j. jeho funkciu, štruktúru a širšie kon-
texty (napr. na európske komunitárne právo a globalizačné dimenzie zvlášť 
v oblasti obchodovania). 

Proces rekodifikácie súkromného práva, ktorý u nás v súčasnom období 
prebieha (rovnako aj v Českej republike), je poznamenaný tzv. kodifikač-
ným „kvasom“, v ktorom vznikajú rôzne prúdy, legislatívne koncepcie, ba 
neraz aj legendy.35

Mohli by sme povedať, že súčasťou tohto „kvasu“, ktorý sa premieta aj 
do právnickej literatúry, sú optimistické vízie (prognózy), neraz ich možno 
prirovnať k tzv. „uleteným“ myšlienkam, no rovnako aj rôzne mystifikácie 
(najmä pokiaľ ide o hodnotenie tzv. historických kódexov), či meditácie, 
smerujúce až k scholastickým absurditám, taktiež selekcie, príp. klasifikácie 
normatívnej matérie, tvoriacej predmet prebiehajúcej rekodifikácie vrátane 
subjektívnej, ideologicky podfarbenej negácie (často až extrémne totálnej) 
uplynulého právneho poriadku etc. 

Súhrn týchto myšlienkových prúdov a ich publikačnej prezentácie pred-
stavuje napokon intelektuálnu platformu rekodifikačných procesov, a to aj 
napriek tomu, že také prezentácie sú neraz názorovo rozporuplné a často 
teoreticky neudržateľné, čo však nemožno považovať za negatívum skúma-
ných procesov. Ba skôr naopak. Takýto stav odráža skutočnosť, že ľuďom 
nie je možné predpísať ako majú myslieť a vedecky tvoriť, prípadne ich 
limitovať v teoretických úvahách a víziách, akým spôsobom majú prejavo-
vať svoje názory (neraz aj nevykryštalizované) a publikačne ich stvárňovať 
a precizovať. Napokon spôsob právnického myslenia, uvažovania a vyja-
drovania si právnici osvojujú už počas svojho dlhodobého štúdia, predo-
všetkým právnického, rovnako tiež profesnou prípravou a výkonom práv-
nického povolania, a pokiaľ ide o univerzitných pedagógov a akademických 

34 Pelikánová, I. Vliv harmonizace s europským právem na české právo, zejména na právo 
obchodní. Acta Universitatis Carolinae. IURIDICA 3−4/2000, s. 23 a nasl. 

35 Eliáš, K. Legendy o osnově občanského zákoníku. Právní rozhledy, 17/2007, s. 632 a nasl. 
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vedeckých pracovníkov, tiež aktívnou účasťou na spracovaní vedeckých 
programov, sympóziách a vedeckých konferenciách a napokon úspešnom 
obhájení štúdií a ďalších vedeckých výstupov a riešení. 

So zreteľom na uvedené je nesporné, že aj prebiehajúci proces prípravy 
kodifikácie súkromného práva v oboch našich republikách obohacuje teó-
riu (vedu, doktrínu) súkromného práva vrátane práva obchodného o nové 
impulzy a podnety. Pestovanie vedy obchodného práva (predovšetkým na 
katedrách právnických fakúlt) vytvára nové možnosti a príležitosti razant-
nejšie vstúpiť do týchto kodifikačných procesov, keďže je už historickou 
výsadou akademickej vedy nezaujate, objektívne a kriticky analyzovať 
stav a úroveň platnej legislatívy, navrhovať nové riešenia, predovšetkým 
z aspektu de lege ferenda. 

Naša generácia zdedila jednak základné kódexy obchodného práva 
z 19. storočia a v určitom zmysle aj doktrínu (učenie, teóriu) obchodného 
práva, tak ako sa postupne v lone súkromného práva vytvárala, vyvíjala, 
konfrontovala s tradičnými doktrínami, kultivovala a traktovala. Relativi-
zácia obchodného práva a jeho doktríny vrátane hľadania a objasnenia jeho 
miesta v kontexte celého právneho poriadku, začala u nás vlastne už po 
vydaní historických kódexov.36

Myšlienkové prúdy prvých kodifikácií súkromného práva predstavujú aj 
z dnešného pohľadu hodnotný zdroj poznania rozhodujúcich aspektov vte-
dajšej doby, atmosféry a intelektuálnej výbavy tvorcov týchto kodifikácií, 
spôsobu a metódy ich myslenia.37

36 Porovnaj Krejčí, D. O sblížení práva občanského a obchodního v nejnovějším zákonodarstvu 
Německem. In: Právník 1898, s. 793 a nasl. 
Wenig, A. (in: Příručka obchodního práva platního v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Brno : Typos, 1928, s. 4) v tejto súvislosti uvádza: „Ohraničení obchodního práva není .... 
přesným a kolísa podle názoru právní vědy. Otázka, zda určitý obor má býti zařazen do práva 
obchodního, je otázkou systematiky právní vědy, kteráž otázka – z hlediska systematické-
ho – může býti rozřešena více nebo méně účelně, nikoliv však správne nebo nesprávně.“ 
(Pisko, Lehrbuch des őst. Handelsrechtes, 1923, s. 4).
Napr. prof. Hefermehl, W. (in: Handelsgesetzbuch..., München : VERLAG C. H. Beck, 
1995, s. 7) v úvodnej stati poukazuje na to: „po vydaní BGB – Bürgerliche Gesetzbuch 
v roku 1896 a HGB – Handelsgesetzbuch v roku 1897 (s účinnosťou od 1. januára 1900) sa 
HGB chápe ako osobitné právo (Sonderrecht für die wirtschaftliche Betätigung bestimmter 
gewerblicher Unternehmer ....“).

37 Porovnaj Brox, H. Handels – und Wertpapierrecht. München : Verlag C. H. Beck, 2004, s. 1 
a nasl. Rovnako Holzhammer, R. Ősterreichisches Handelsrecht – Allgemeines Handelsrecht 
und Wertpapierrecht. Wien, New York : Springer Verlag, s. 4 a nasl. 
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Kodifikačné vlny, procesy a peripetie vo vývoji práva (právnych sys-
témov) sú prevažne späté so spoločenskými zmenami tej ktorej krajiny, 
častejšie širšej geografickej oblasti. Aj keď objektom kodifikácie (či rekodi-
fikácie) je najskôr oblasť súkromného práva, naproti tomu samotný proces 
kodifikácie, jeho regulácie je už vecou verejnej (štátnej) aktivity, t.j. štátom 
riadeného legislatívneho postupu.

V tejto súvislosti treba dodať, že už samotné rozhodnutie o tom, že 
legislatíva má pripraviť kodifikáciu určitej oblasti v spoločenských vzťa-
hoch, napr. občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, či 
prípadne verejnoprávnych, napr. trestného práva, v konečnom dôsledku pris-
lúcha vládnym orgánom. To však ešte neznamená, že legislatívne podnety 
(návrhy, úvahy) nemôžu vyvierať aj z iných prameňov, napr. z akademickej 
a univerzitnej sféry, zo stavovských (profesných) komôr, podnikateľskej 
sféry, ale aj širšej aplikačnej praxe, prípadne zo zdrojov občianskych akti-
vít. Nie sú však vylúčené ani relevantné podnety z nadnárodných inštitúcií 
a korporácií (napr. medzinárodných vládnych, ale aj nevládnych organizá-
cií). So zreteľom na to do úvahy prichádzajú tiež niektoré návrhy z Európ-
skej únie, napr. ohľadne práva obchodných spoločností (v širšom zmysle 
korporačného práva), ďalej antimonopolného práva a práva hospodárskej 
súťaže, colného práva, daňového práva etc.

V našich krajinách sme sa neraz mohli v minulosti stretnúť s určitým 
(avšak aj neodôvodneným) legislatívnym optimizmom, keď príslušné 
vládne miesta, ktoré presadzovali koncepciu kodifikácie (či rekodifikácie) 
niektorých vybraných spoločenských vzťahov sa nádejali, že príprava a pri-
jatie kódexu je z legislatívneho hľadiska vecou pomerne jednoduchou, než 
to potom prebiehalo v reále. Možno to dokumentovať napríklad na poku-
soch legislatívy Uhorska v období po rakúsko-uhorskom vyrovaní pripra-
viť a vydať Uhorský občiansky zákonník. V dôsledku vypuknutia prvej 
svetovej vojny po roku 1914 sa však tak nestalo, hoci osnova Uhorského 
občianskeho zákonníka bola už pripravená. Naliehavá potreba vydania 
Občianskeho zákonníka vznikla aj po založení spoločného českosloven-
ského štátu v roku 1918. Československej legislatíve sa však tento pokus 
nepodaril, a to ani napriek tomu, že osnova prvého čs. Občianskeho zákon-
níka bola napokon pripravená v roku 1937, t.j. tesne pred zánikom prvej 
ČSR. Po druhýkrát vlastne vojnové udalosti znemožnili realizovať kodi-
fikáciu občianskeho práva na našich územiach. Po faktickom obnovení 
československé štátnosti v rokoch 1944–1945 a zmenách v spoločenských 
a politických pomeroch v roku 1948 legislatíva produkovala sériu kódexov, 
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koncipovaných v duchu novej štátnej ideológie, napr. prvého českosloven-
ského Občianskeho zákonníka (1950), následne druhého Občianskeho 
zákonníka (1964), Hospodárskeho zákonníka (1964) etc., odzrkadľujúcich 
princípy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Až po zásadnej zmene politického, spoločenského a ústavno-právneho 
systému v rokoch 1989–1990 sa uskutočňuje prvá kodifikácia českosloven-
ského obchodného práva (1991), prijatím Obchodného zákonníka. Kom-
plexná rekodifikácia súkromného práva v nástupníckych štátoch po rozde-
lení česko-slovenské federácie doposiaľ nebola vykonaná.

Nová situácia v postupe kodifikačných prác vznikla u nás po 1. máji 
2004, t.j. prijatím oboch republík do Európskej Únie. Spočíva v tom, že 
v členských krajinách pôsobia jednak národné právne poriadky a jednak 
sa aplikuje právo Európskej únie. Táto skutočnosť vytvára v zásade novú 
dimenziu slovenskej a českej rekodifikácie súkromného práva, na ktorú 
kodifikátori musia brať zreteľ. Na úrovni Európskej únie boli totiž spra-
cované viaceré kodifikačné projekty súkromného práva, niektoré z nich sú 
staršieho dáta, napr. pod vedením prof. Ole Landa Principles of European 
Contract Law (1995–2000–2003), návrh Zákonníka európskeho zmluvného 
práva (prof. G. Gandolfi – 2002), ďalej DCFR (Draft Common Frame of 
Reference – návrh Spoločného referenčného rámca) pod vedením prof. 
Christiana v. Bara.


