„EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP LZZ NA ZÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝZY“

ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
Oblast podpory OP LZZ: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

PROJEKT: NOVÉ SOUKROMÉ PRÁVO
Příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
Výše dotace: 11 726 965,- Kč

CÍL PROJEKTU
Cílem projektu bylo podpořit a zefektivnit
implementaci Nového soukromého práva do
celého právního řádu a pomoci veřejné správě
a veřejnosti v přijímání a porozumění této
legislativě.
Dílčím cílem projektu bylo poté zajišťovat výklad
sporných otázek souvisejících s výkladem Nového
soukromého práva a tak snížit právní nejistotu
související se zavádění nového kodexu a zrychlit
soudní agendu.

Místo: celá ČR
Termín realizace: 2. 4. 2012 – 31. 3. 2014

obcím…) při úpravách vlastních legislativních
materiálů.
V rámci projektu byly vytvořeny nové webové
stránky obsahově zaměřené přímo na Nové
soukromé právo a jeho implementaci, které
poskytují občanům a pracovníkům veřejné správy
aktuální informace o nově vzniklých právních
normách a o způsobech jejich výkladu. Webové
stránky jsou veřejnosti k dispozici i nadále.
Díky projektu byly provedeny srovnávací analýzy
zavádění
obdobných
komplexních
změn
soukromého práva v jiných státech, a jaké dopady
na další právní oblasti (správní právo a správní
řízení, občanské soudní řízení ad.) tyto změny
znamenaly.
V rámci projektu vznikly také překlady nové
legislativy do čtyř světových jazyků, což znamená
důležitý prvek pro mezinárodní vztahy a kontakty
orgánů veřejné moci.

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?
Díky projektu bylo zefektivněno a usnadněno
zavádění Nového občanského zákoníku do běžného
života v zemi

Součástí webových stránek byla i online poradna, kde mohla
otázky ohledně Nového soukromého práva pokládat široká
veřejnost.

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO?
Základním pilířem celého projektu byl vznik
Komise pro aplikaci civilní legislativy, která
poskytovala odpovědi na dotazy a konzultace
v průběhu celé realizace projektu a v počáteční
fázi zavádění rekodifikace soukromého práva.
Tato komise také asistovala orgánům veřejné
moci (ministerstvům, správním orgánům, krajům,

Od 1. 1. 2014 je v České republice platný Nový
občanský zákoník, který se svou šíří dotýká života
všech občanů i pracovníků veřejné správy. Projekt
napomohl snazšímu zavedení nového kodexu do
běžného života a podpořil porozumění nové
právní normě širokou veřejností.
 Do
řešení konkrétních
problémů
s přijímáním a uplatňováním nové
legislativy se díky realizaci projektu mohli
zapojit špičkoví odborníci na soukromé
právo. Na tyto odborníky se mohli
obracet zaměstnanci veřejné správy i
široká veřejnost s konkrétními problémy
či dotazy k výkladu legislativy.
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 Díky projektu se zaměstnanci veřejné
správy, odborníci i široká veřejnost blíže
seznámili
s Novým
občanským
zákoníkem. Zároveň, prostřednictvím
nově vzniklých webových stránek, získali
přístup k nejaktuálnějším relevantním
informacím a nejnovějším stanoviskům
relevantním k nové legislativě.



V rámci
projektu
byla
vytvořena
komplexní výkladová praxe nové
legislativy.



Díky projektu vznikly analýzy dopadů a
problematických oblastí při přijímání
nové soukromé legislativy v jiných
státech, která poskytla Ministerstvu
spravedlnosti podklad pro efektivní
zvládnutí této situace v kontextu českého
právního prostředí.



Pro styk s mezinárodní veřejností
i zahraniční státní správou vznikly
potřebné překlady hlavních zákonů
nového soukromého práva do světových
jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny
a ruštiny).

PŘEKÁŽKY
Realizace projektu čelila několika podstatným
překážkám, které ovlivňovaly celkové dopady
projektu


Legislativní podmínky v České republice a
stav právního prostředí – časté a
fragmentované změny v právním řádu
komplikují úpravy jednotlivých součástí
zaváděné legislativy, která má široký dopad
napříč právním řádem. Tento fakt
představoval objektivní riziko a nárok na
realizaci projektu.



Limitující nastavení pravidel OP LZZ realizace veřejné zakázky musí být založena
na kritériu ceny zakázky. Podstatou
projektu
bylo
poskytování
vysoce
odborných a relativně úzce zaměřených
služeb. Výběr dodavatele založený
primárně na cenové nabídce nepodporoval
optimálně dosažení cílů a celkového účelu
projektu.

