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Úvod 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 

o příslušnosti a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen 

„Nařízení Brusel I bis“) představuje nejvýznamnější předpis v rámci evropského 

mezinárodního civilního práva procesního1 a zároveň nejčastěji používané unijní nařízení v této 

oblasti práva.  

 Nařízení Brusel I bis upravuje, vedle uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, 

mezinárodní příslušnost soudů. Pozastavme se u pojmu „příslušnost“, neboť zejména 

v minulosti vyvolával řadu otázek ohledně zvolené terminologie. Unijnímu pojmu 

„příslušnost“ totiž odpovídá v českém právu pojem „pravomoc“. Pravomocí v českém právu 

myslíme oprávnění soudu dané zákonem vykonávat jemu svěřenou veřejnou moc, naopak 

příslušností rozumíme určení konkrétního soudu v rámci soudní soustavy, který se bude 

případem zabývat.2 Použití pojmu „příslušnost“ při vytváření české jazykové verze Nařízení 

Brusel I bis nejspíše nebylo úplně vhodné a z počátku vyvolávalo v odborných kruzích vlnu 

diskuzí, jelikož se však jedná o pojem evropského práva s vlastním významem, použití pojmu 

příslušnost se nakonec ustálilo. 3  S rozdílnými pojmy se vyrovnala i praxe českých soudů, 

Krajský soud v Českých Budějovicích uvedl, že „je zřejmé, že pravomoc českých soudů 

je nutno posuzovat podle uvedeného nařízení, byť toto nařízení hovoří o „příslušnosti“ soudů. 

Obsahově však jde o posuzování pravomoci českých soudů podle uvedeného nařízení.“.4 V této 

práci je proto používán pojem mezinárodní příslušnosti, a to právě z důvodu odlišení od české 

procesní terminologie. 

 Cílem této práce je rozebrat právní úpravu mezinárodní příslušnosti soudů v Nařízení 

Brusel I bis. Dílčím cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku, jaké změny přineslo 

Nařízení Brusel I bis oproti nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 

o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(dále jen „Nařízení Brusel I“) a zda je možné tyto změny považovat za přínos pro evropské 

mezinárodní civilní právo procesní. Značná pozornost je věnována institutu dohody o volbě 

soudu, jakožto významnému projevu zásady autonomie vůle, na které je, vedle dalších zásad, 

                                                        
1 Mezinárodní civilní právo procesní upravuje řízení o soukromoprávních věcech, v nichž je obsažen mezinárodní 

prvek. 
2 HROMADA, Miroslav In: SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. s. 13. a WINTEROVÁ, Alena a Alena 
MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. 624 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-076-5. s. 111. 
3 PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 416 s. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6. s. 97. 
4 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 8. 2004, sp. zn. 19 Co 1782/2004. 
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nařízení postaveno. Vzhledem k omezenému rozsahu práce je z obsahu zkoumání výslovně 

vyloučena oblast uznání a výkonu soudních rozhodnutí. 

 K dosažení cílů práce je použita metoda deskriptivní, a to zejména při popisu 

historických souvislostí. V dalších částech práce je při zkoumání nařízení použita metoda 

analytická. Při srovnávání současné právní úpravy s předcházející metoda komparativní. Práce 

vychází zejména z judikatury Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „Soudní 

dvůr“ či „SDEU“). Vzhledem k nástupnictví Nařízení Brusel I bis k Úmluvě o pravomoci 

soudů, uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z roku 1968 (dále jen 

„Bruselská úmluva“) a k tomu, že text Nařízení Brusel I bis je z velké většiny téměř totožný 

s textem Bruselské úmluvy, je pracováno i s judikaturou k Bruselské úmluvě, resp. Nařízení 

Brusel I, nicméně její konkrétní použití je kriticky posuzováno.  

 V první kapitole práce je stručně popsán historický vývoj evropské právní úpravy 

mezinárodní příslušnosti soudů, který šel ruku v ruce s vývojem evropské integrace. Nastíněn 

je právní základ pro vznik Bruselské úmluvy. Následuje popis období před přijetím Nařízení 

Brusel I. Závěr kapitoly je věnován pozadí tvorby Nařízení Brusel I bis. 

 Druhá kapitola se zabývá působností Nařízení Brusel I bis. Před samotným rozborem 

působnosti nařízení je věnována pozornost mezinárodnímu prvku, jakožto implicitní podmínce 

použití Nařízení Brusel I bis. Následuje podrobná analýza věcné působnosti, tj. zejména 

výkladu pojmu „občanské a obchodní věci“ a výjimkám z věcné působnosti nařízení. V rámci 

osobní působnosti se práce zabývá původně navrhovanou, avšak nerealizovanou univerzální 

působností nařízení. Krátce je popsána i působnost teritoriální a časová. Nakonec je vysvětlen 

vztah Nařízení Brusel I bis k jiným nástrojům právní regulace, ať už k mezinárodním smlouvám 

či jiným právním aktům EU.  

 Třetí kapitola popisuje jednotlivá pravidla mezinárodní příslušnosti a vztah mezi nimi. 

Práce postupuje od obecného pravidla k pravidlům zvláštním, respektuje tedy i pořadí 

stanovené samotným nařízením. V rámci této kapitoly jsou charakterizována pravidla 

mezinárodní příslušnosti na ochranu zvláštních skupin osob, pravidla výlučné mezinárodní 

příslušnosti a též pravidla tzv. „tiché prorogace“. Opomenut není ani institut překážky 

litispendence, přičemž zvláštní pozornost je věnována otázce jeho geneze v mezinárodním 

civilním právu procesním zejména s ohledem na přípravné práce, které předcházely přijetí 

Nařízení Brusel I bis.  

 Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá dohodou o volbě soudu. Popsány jsou materiální 

a formální náležitosti s odkazy na relevantní judikaturu Soudního dvora. Stejně jako v jiných 

částech práce je i zde zkoumán vztah Nařízení Brusel I bis k právním řádům třetích států. 
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Vzájemný poměr vztahu nařízení a právních řádů třetích států představuje otázku, které byla 

hojně diskutována při přípravě revize Nařízení Brusel I. Na konci kapitoly je rozebrána 

problematika práva rozhodného pro materiální platnost dohody o volbě soudu, která s revizí též 

doznala změn. 
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1. Historický vývoj Nařízení Brusel I bis 

1.1 Počátky vývoje evropského mezinárodního civilního práva procesního 

 Vývoj evropského mezinárodního civilního práva procesního šel ruku v ruce s vývojem 

evropské integrace. Určitý základ poskytovala už Smlouva o založení Evropského 

hospodářského společenství z roku 1957 (dále jen „SES“), tzv. Římská smlouva, která ve svém 

čl. 220 (později přečíslovaného na čl. 293) ukládala členským státům, aby zahájily jednání 

s cílem zjednodušit formality, jimž podléhá vzájemné uznávání a výkon soudních rozhodnutí. 

Důvod, proč je formulace v Římské smlouvě natolik široká, je omezená pravomoc Evropského 

hospodářského společenství v této oblasti. 5  Skutečnost, že Římská smlouva požaduje 

po členských státech, aby se touto oblastí začaly zabývat však svědčí o tom, že byl kladen důraz 

na vývoj právních úprav v této oblasti. Už v r. 1959 byla členským státům zaslána výzva, aby 

zahájily ona jednání, neboť existence skutečného vnitřního trhu vyžaduje odpovídající právní 

ochranu.6 

 První akt, který vznikl na základě čl. 220 SES, byla Úmluva o pravomoci soudů, uznání 

a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z roku 1968 (dále jen „Bruselská 

úmluva“), která se, jak už název napovídá, zabývala dvěma oblastmi: 1) pravomocí soudů a 2) 

uznáváním a vykonatelností soudních rozhodnutí. Bruselská úmluva byla přijata ve formě 

mezinárodní smlouvy, to z toho důvodu, že pravomoci Evropského hospodářského společenství 

v té době neumožňovaly přijetí takovéto právní úpravy ve formě sekundárního aktu.7  

 Příprava Bruselské úmluvy je datována od r. 1960, kdy Výbor stálých zástupců, tzv. 

COREPER, zřídil výbor odborníků, který se skládal z delegátů z šesti členských států, 

pozorovatelů Beneluxského výboru pro sjednocení práva a Haagské konference pro 

mezinárodní právo soukromé a ze zástupců Komise EHS. Předsedou tohoto výboru byl 

jmenován profesor Bülow z Federálního ministerstva spravedlnosti v Bonnu, zpravodajem byl 

jmenován Paul Jenard z Belgického ministerstva zahraničních věcí, jehož zpráva je dodnes 

významným pramenem pro výklad ustanovení nejen Bruselské úmluvy, ale i Nařízení Brusel I 

bis, neboť znění velké části ustanovení v obou právních úpravách jsou totožná. Na svém 

zasedání r. 1964 přijal výbor předběžný návrh úmluvy, který byl předložen vládám a 

                                                        
5 ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní 

právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 392 s. ISBN 978-80-7598-123-3. s. 
25. 

6 Zpráva J. Jenarda k úmluvě ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech. Úř. věst. C 59, 5. 3. 1979 (dále jen „Jenardova zpráva“). In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
7 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 25. 



 9 

významným organizacím k připomínkám, na základě kterých se pak vypracoval konečný návrh 

Bruselské úmluvy. Původně se Bruselské úmluvy účastnilo pouze šest států – Belgie, Francie, 

Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. S růstem EHS však docházelo i k růstu 

smluvních stran Bruselské úmluvy. S každým přístupem nových států docházelo i k revizi 

Bruselské úmluvy, což s sebou neslo i negativa, neboť s ohledem na ratifikace změn byly 

jednotlivé členské státy v jednom okamžiku vázány několika zněními Bruselské úmluvy. 

 Počáteční problémy s interpretací Bruselské úmluvy pomohlo řešit založení pravomoci 

Soudního dvora Evropských společenství, později přejmenovaného na Soudní dvůr, vykládat 

ustanovení Bruselské úmluvy. Tento postup umožnil protokol o výkladu Bruselské úmluvy 

Soudním dvorem Evropských společenství podepsaný v Lucemburku dne 3. 6. 1971, který 

zároveň stanovil konkrétní soudy jednotlivých smluvních států, které mohou u Soudního dvora 

žádat rozhodnutí předložené předběžné otázky. 

 Poté, co se Bruselská úmluva osvědčila, bylo žádoucí, aby podobná právní úprava 

existovala i ve vztahu k Evropskému sdružení volného obchodu. Začaly proto práce na nové 

úmluvě a v r. 1988 byla přijata Úmluvu o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech podepsaná smluvními stranami v Luganu dne 16. září 1988 

(dále jen „Luganská úmluva z r. 1988“). Její obsah byl téměř totožný s obsahem Bruselské 

úmluvy a obě úmluvy se považují za paralelní.8 Účelem Luganské úmluvy z r. 1988 totiž bylo, 

aby se ve vztazích, kde na jedné straně vystupuje smluvní stát Bruselské úmluvy a na druhé 

straně členský stát ESVO či kde vystupují dva členské státy ESVO proti sobě, uplatnila shodná 

právní úprava jako v případě Bruselské úmluvy.9 Luganská úmluva z r. 1988 byla později 

nahrazena novou Úmluvou o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech podepsanou smluvními stranami v Luganu dne 30. října 2007 

(dále jen „Luganská úmluva“), a to v reakci na přijetí Nařízení Brusel I.  

1.2 Vývoj po Maastrichtské smlouvě, Nařízení Brusel I a jeho revize 

 V roce 1992 byla v Maastrichtě podepsána Smlouva o Evropské unii, která však na 

evropské mezinárodní právo procesní neměla až tak velký vliv. Zavedla nicméně tzv. pilířovou 

strukturu a problematiku mezinárodní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

zahrnula do třetího pilíře, tj. mezivládního, týkajícího se spolupráce v oblasti spravedlnosti a 

vnitřních věci. V rámci tohoto pilíře ale byla právní úprava přijímána stále formou 

                                                        
8 PAUKNEROVÁ 2013, cit. d., s. 85. 
9 Tamtéž. 



 10 

mezinárodních smluv.10 Na základě Maastrichtské smlouvy byly přijaty dvě úmluvy – Úmluva 

o pravomoci a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a Úmluva o doručování 

soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních, obě úmluvy ovšem 

nikdy nevstoupily v účinnost a byly později základem pro příslušná nařízení.11 

 Zlomem ve vývoji byla tzv. Amsterodamská smlouva přijatá v r. 1997. 12  Touto 

smlouvou byl vytvořen prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Jeho součástí byla i 

soudní spolupráce v občanských věcech dle čl. 65 SES, která se nacházela nově v prvním pilíři. 

Orgány Evropského společenství tak dostaly pravomoc přijímat v této oblasti sekundární právní 

akty, což znamenalo významnou změnu v institucionálních pravomocech.  

 Spolu s vývojem Evropského společenství se vyvíjela i právní úprava v oblasti 

evropského mezinárodního civilního práva procesního. Za tímto účelem se konala řada setkání 

a byla přijata i řada rámcových dokumentů. Za zmínku stojí například Vídeňský akční plán z r. 

199813, návrh programu opatření k provádění zásady vzájemného uznávání přijatý na základě 

zasedání Evropské rady v Tampere14 či Haagský program z r. 200515. Významný byl i tzv. 

Stockholmský program přijatý v roce 2005. 16  Cílem tohoto programu bylo zjednodušení 

stávajících nástrojů, zejména zrušení doložky vykonatelnosti, či např. zlepšení komunikace 

mezi orgány s využitím e-justice. 

 V roce 2000 bylo přijato Nařízení Brusel I s účinností od 1. 3. 2002 až do počátku 

účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 

o příslušnosti a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen 

„Nařízení Brusel I bis“). V souladu s výše uvedenými programy a čl. 73 Nařízení Brusel I 

předložila Komise zprávu o uplatňování Nařízení Brusel I, jejíž přílohou byla i Zelená kniha 

o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání 

                                                        
10 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 26. 
11 Tamtéž. 
12 Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství 

a některé související akty ze dne 2. 10. 1997. Úř. věst. C 340, 10. 11. 1997. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
13 Action Plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions of the Treaty of 

Amsterdam on an area of freedom, security and justice ze dne 3. 12. 1998. Úř. věst. C 19, 23.1.1999. In: 

EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/. 
14 Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in civil 

and commercial matters. Úř. věst. C 12, 15. 1. 2001. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro 

publikace Evropské unie [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
15 Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii. Úř. věst. C 53, 3. 3. 2005. In: EUR-

lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
16 Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. Úř. věst. C 115, 

4. 5. 2010. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-03]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 



 11 

a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Zelená kniha“), 

která vyzvala zainteresované subjekty k připomínkám. Evropská komise rovněž nechala 

vypracovat řadu zpráv, které měly hodnotit uplatňování a efektivitu Nařízení Brusel I, z nichž 

nejvýznamnější je tzv. Heidelberská zpráva. 17  Na základě těchto podkladů pak Komise 

vypracovala návrh revize Nařízení Brusel I, který měl zejména následující cíle: 1) zrušení řízení 

prohlášení vykonatelnosti, 2) rozšíření působnosti pravidel mezinárodní příslušnosti, 

3) posílení účinnosti dohod o volbě soudu, 4) lepší vytyčení hranic mezi nařízením a rozhodčím 

řízením a 5) lepší koordinaci řízení vedených před soudy členských států.18 Některé navrhované 

úpravy se však do konečného znění Nařízení Brusel I bis nedostaly. V následujících kapitolách 

jsou rozebrány jednotlivé, ať už provedené či zamýšlené, změny v Nařízení Brusel I bis oproti 

Nařízení Brusel I, spolu s jejich zhodnocením.  

                                                        
17 HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application of Regulation Brussels I 

in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität, 2007 [cit. 

2019-11-04]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf 

nebo NUYTS, Arnaud, 2007. Study on residual jurisdiction [online]. Brusel [cit. 2019-11-04]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf. odst. 147 a násl. 

18 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech (přepracované znění). 2010, KOM(2010) 748. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-04]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
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2. Působnost Nařízení Brusel I bis 

2.1 Mezinárodní prvek 

 Má-li soukromoprávní poměr mezinárodní prvek, má určitý vztah k zahraničí, ať už ve 

vztahu k subjektům právního poměru, skutečnosti právně významné pro vznik či existenci 

právního poměru, předmětu právního poměru nebo právnímu poměru, který je právně závislý 

na jiném poměru řídícím se cizím právem.19 

 Ač to Nařízení Brusel I bis výslovně nestanovuje, je použitelné pouze na právní vztahy 

obsahující mezinárodní prvek.20 Vyplývá to zejména z čl. 81 konsolidovaného znění Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který je právním základem Nařízení Brusel I bis 

a který hovoří o rozvoji justiční spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem, a 

dále z judikatury Soudního dvora21. Mezinárodní prvek obsažený v právním vztahu však nesmí 

být zanedbatelný. Na tomto místě je třeba poznamenat, že ne vždy je určení mezinárodního 

prvku snadné, tak například i právní poměr dvou osob ze stejného členského státu může 

obsahovat mezinárodní prvek spočívající v tom, že v jiném členském státu došlo ke sporným 

skutečnostem.22 

 Problematické se zdá být, pokud bude jediným mezinárodním prvkem v dané situaci 

prorogace, tedy pokud si strany v čistě vnitrostátním sporu z právního vztahu zvolí soud 

v jiném členském státě. Názory, zda volba soudu učiní z jinak vnitrostátního sporu spor 

mezinárodní, se různí. Jak zpráva k Bruselské úmluvě, tzv. Schlosserova zpráva23, tak zpráva 

k Luganské úmluvě, tzv. Pocarova zpráva24, shodně uvádějí, že mezinárodní prvek nemůže 

spočívat ve volbě soudu. Další ze zpráv k Bruselské úmluvě, tzv. Jenardova zpráva25, má však 

opačný názor. Zajímavý je pohled na vývoj komentářové literatury, komentář k Nařízení Brusel 

                                                        
19 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 432 s. Právnické učebnice (Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-550-0. s. 23-24. 
20 Jenardova zpráva, cit. d., s. 8. 
21 Rozsudek SDEU ze dne 13. 7. 2000, věc C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal 

General Insurance Company (UGIC) a rozsudek SDEU ze dne 1. 3. 2005, věc C-281/02, Andrew Owusu 

proti N. B. Jacksonovi. 
22 Rozsudek SDEU ze dne 1. 3. 2005, věc C-281/02, Andrew Owusu proti N. B. Jacksonovi. 
23 Zpráva k úmluvě ze dne 9. října 1978 o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království. Úř. věst. C 59, 5. 3. 

1979 (dále jen „Schlosserova zpráva“). odst. 174. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro 

publikace Evropské unie [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
24 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech podepsaná 

v Luganu dne 30. října 2007 – Důvodová zpráva profesora Fausta Pocara. Úř. věst. C 319, 23. 12. 2009 (dále 

jen „Pocarova zpráva“). odst. 104. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 

unie [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ (taktéž použitelná, neboť právním základem 

Luganské úmluvy bylo právě nařízení Brusel I). 
25 Jenardova zpráva, cit. d., s. 38. 
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I z roku 200726 možnost internacionalizace sporu volbou soudu odmítá, druhé vydání z roku 

201227 a komentář k Nařízení Brusel I bis28 již však tuto možnost uznávají. A ke stejnému 

závěru dochází více autorů.29 Lze tak říci, že ač tato otázka není dosud jednoznačně vyřešena, 

v poslední době se objevuje stále více názorů uznávající, že dohoda o volbě soudu může být 

jediným mezinárodním prvkem v právním vztahu a založit tak aplikovatelnost Nařízení Brusel 

I bis. 

2.2 Věcná působnost 

 Věcnou působnost upravuje Nařízení Brusel I bis v čl. 1, dle kterého se toto nařízení 

vztahuje na občanské a obchodní věci, a naopak se nevztahuje na věci daňové, celní, správní a 

na odpovědnost státu za jednání a opomenutí při výkonu státní moci (acta iure imperii). Věcná 

působnost je tak vymezena pozitivně i negativně. 

 Pokud jde o pojem „občanské a obchodní věci“, Nařízení Brusel I bis ho nijak 

nedefinuje, a je proto třeba vycházet z judikatorního výkladu tohoto pojmu. Soudní dvůr 

prosazuje tzv. autonomní výklad většiny pojmů obsažených v Nařízení Brusel I bis. 30 

Autonomním výkladem se rozumí, že pojmy užívané v právu EU mají svůj vlastní význam a 

jejich výklad je nezávislý na právních řádech jednotlivých členských států.31 V rozsudku SDEU 

29/76, LTU proti Eurocontrol došel soud k závěru, že aby byla zachována rovnost a jednotnost 

práv a povinností plynoucích z Bruselské úmluvy, není možné považovat pojem „občanské a 

obchodní věci“ za pouhý odkaz na právní řád členského státu, ale je nutné jej vykládat 

s odkazem na cíle a systém úmluvy a na obecné právní principy plynoucí ze souboru právních 

řádů členských států. Uvedené rozhodnutí se sice týká Bruselské úmluvy, avšak vzhledem 

k nástupnictví Nařízení Brusel I bis k Bruselské úmluvě a k tomu, že text Nařízení Brusel I bis 

je z velké většiny téměř totožný s textem Bruselské úmluvy, je judikatura k Bruselské úmluvě 

použitelná i na toto nařízení. 

                                                        
26 MAGNUS, Ulrich a Peter MANKOWSKI. Brussels I regulation. München: Sellier. European Law Publishers. 

European commentaries on private international law, 2007. 880 s. ISBN 978-3-935808-32-3. s. 386. 
27 MAGNUS, Ulrich, Peter. MANKOWSKI. Brussels I regulation. 2nd edition. München: Sellier. European Law 

Publishers. European Commentaries on Private International Law. 2012, 972 s. ISBN 978-3-86653-142-0. s. 

459. 
28 MAGNUS, Ulrich a Peter MANKOWSKI. Brussels I bis regulation: commentary. München: Sellier European 

Law Publishers. European commentaries on private international law, 2016. 1163 s. ISBN 978-3-504-08005-

1. s. 611. 
29 BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. 328 s. Právní 

praxe. ISBN 978-80-7179-606-0. s. 134 nebo HILL, Jonathan a Adeline Swee Ling CHONG. International 

commercial disputes: commercial conflict of laws in english courts. 4th ed. Portland, Or.: Hart Pub., 2010, 

896 s. ISBN 978-1-84113-851-0. s. 112. 
30 MAGNUS 2016, cit. d., s. 60. 
31 PAUKNEROVÁ 2013, cit. d., s. 64. 
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 Důvodem, proč Soudní dvůr zvolil k interpretaci pojmu „občanské a obchodní 

věci“ metodu autonomního výkladu, je, vedle kritérií popsaných v rozsudku SDEU 29/76, LTU 

proti Eurocontrol 32 , taktéž rozdílný pohled na dělení soukromého a veřejného práva 

v kontinentálním systému práva a v systému common-law. 33  Aby se zamezilo rozdílnému 

výkladu, je v čl. 1 odst. 1 věta druhá Nařízení Brusel I bis uveden demonstrativní výčet věcí, 

na které se nařízení nevztahuje. Jde o věci daňové, celní a správní. S Nařízením Brusel I bis byl 

čl. 1 odst. 1 upraven a nově stanovuje, že nařízení se nevztahuje ani na odpovědnost státu za 

jednání a opomenutí při výkonu státní moci (acta iure imperii). Stejné negativní vymezení 

nalezneme i v čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 

2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále jen „nařízení 

805/2004“). Nejde však o novou věc, neboť u Bruselské úmluvy a Nařízení Brusel I se toto 

dovozovalo z judikatury.34  

 Příklad aktu iure imperii, který nespadá pod pojem občanské a obchodní věci, je popsán 

v rozsudku SDEU C-292/05, Lechouritou proti Německu. Rozhodnutí se týká žaloby 

na náhradu škody podané před řeckými soudy proti Spolkové republice Německo, a to z důvodu 

odpovědnosti tohoto státu za jednání uskutečněné jeho ozbrojenými silami v době druhé 

světové války. Soudní dvůr rozhodl, že věc nespadá pod „občanské věci“ ve smyslu Bruselské 

úmluvy, neboť k tomu, aby byla věc vyloučena z působnosti úmluvy, postačí skutečnost, 

že se jedná o vztah vycházející z konání státu, které je možné označit jako iure imperii. Tedy 

se jedná o jednání osob pověřených státem k vykonání veřejných služeb. V již zmíněném 

rozsudku SDEU 29/76, LTU proti Eurocontrol soud uvedl, že spor mezi veřejným orgánem 

a soukromou osobou je vyloučen z působnosti úmluvy, pokud jedná veřejný orgán při výkonu 

svých pravomocí. Podobně se Soudní dvůr vyslovil v rozsudku SDEU 814/79, Nizozemský stát 

proti Reinholdovi Rüfferovi, kde řekl, že ač byla žaloba podána v rámci civilního řízení, stát 

jednal na základě veřejnoprávních pravomocí svěřených mu mezinárodními smlouvami a není 

tak dána působnost Bruselské úmluvy.35 V jiném rozsudku SDEU C-172/91, Sonntag proti 

Weidmannovi došel k závěru, že žaloba na náhradu škody podaná v rámci trestního řízení má 

                                                        
32 Rozsudek SDEU ze dne 14. 10. 1976, věc 29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG proti 

Eurocontrol. 
33 Schlosserova zpráva, cit. d., bod 23. 
34  Např. rozsudek SDEU ze dne 15. 2. 2007, věc C-292/05, Eirini Lechouritou a další proti Dimosio tis 

Omospondiakis Dimokratias tis Germanias. 
35 Rozsudek SDEU ze dne 16. 12. 1980, věc 814/79, Nizozemský stát proti Reinholdu Rüfferovi. 
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občanskoprávní charakter a spadá pod čl. 1 Nařízení Brusel I bis, pokud škůdce nejednal 

v rámci veřejnoprávního oprávnění.36 

 Ustanovení čl. 1 odst. 1 Nařízení Brusel I bis rovněž stanoví, že se nařízení vztahuje 

na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Důvodem je skutečnost, že rozhodnutí 

týkající se těchto věcí mohou být, mimo civilní soudnictví, vydávána i v trestním či správním 

soudnictví, a to v závislosti na právních úpravách jednotlivých členských států, to potvrzuje 

Jenardova37 i Schlosserova zpráva38.  

 V čl. 1 odst. 2 Nařízení Brusel I bis pak nalezneme výčet právních otázek, na které 

se nařízení výslovně nevztahuje, a to například z důvodu, že na ně dopadá zvláštní úprava. 

Podobný výčet obsahovala již Bruselská úmluva a Nařízení Brusel I, s Nařízením Brusel I bis 

však došlo k úpravě. Nařízení Brusel I bis se nevztahuje na otázky osobního stavu a na 

majetková práva vznikající z manželských vztahů, neboť tato oblast je ponechána regulaci 

na úrovni členských států, výjimkou je nařízením 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 (nařízení Brusel II bis) týkající se rozvodu, rozluky, prohlášení 

manželství za neplatné a rodičovské zodpovědnosti. S Nařízením Brusel I bis došlo k rozšíření 

vyloučené působnosti i na majetková práva plynoucí ze vztahů, s nimiž právo pro ně rozhodné 

spojuje účinky obdobné manželství, např. v ČR registrované partnerství.39 Další vyloučenou 

oblastí jsou insolvenční a podobná řízení, a to z důvodu existence samostatného nařízení 

o insolvenčním řízení. Zde došlo ke změně terminologie v důsledku přijetí nového nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 z 20. května 2015 o insolvenčním řízení, které 

nahradilo původní nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení. 

Stejné platí pro oblast závěti a dědění a vyživovacích povinností vzniklých v důsledku smrti 

a od Nařízení Brusel I bis i pro otázky vyživovací povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, 

manželství či příbuzenství, i tyto otázky upravují zvláštní nařízení.40 Další vyloučenou oblastí 

je sociální zabezpečení.  

                                                        
36 Rozsudek SDEU ze dne 21. 4. 1993, věc C-172/91, Volker Sonntag proti Hansi Waidmannovi, Elisabeth 

Waidmann a Stefanu Waidmannovi. 
37 Jenardova zpráva, cit. d., s. 8. 
38 Schlosserova zpráva, cit. d., bod 23. 
39 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství 

C. H. Beck [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
40 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 a nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. In: EUR-

lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
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 V neposlední řadě se Nařízení Brusel I bis nepoužije na rozhodčí řízení. Vyloučení 

působnosti v této oblasti doprovázela velká diskuze, tak například v Zelené knize se navrhuje 

alespoň částečně vynechat vyloučení rozhodčího řízení z působnosti nařízení, neboť to může 

pomoci fungování Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 6. 11. 1959 (dále 

jen „Newyorská úmluva“), která je vnímána velice pozitivně, a posílilo by to též právní jistotu.41  

Změny se měly týkat zejména rozhodování soudů členských států o platnosti rozhodčí smlouvy, 

neboť vznikalo nebezpečí vedení paralelních řízení. Návrh revize Nařízení Brusel I stanovoval, 

že řízení u soudu jiného členského státu, jehož příslušnost byla napadena z důvodu existence 

rozhodčí dohody, mělo být přerušeno, dokud soudy členského státu, kde se má rozhodčí řízení 

konat, nerozhodnou o existenci, platnosti a účincích rozhodčí dohody.42 Tento návrh však do 

výsledné podoby nařízení neprošel s odůvodněním, že oblast rozhodčích řízení je uspokojivě 

upravena v Newyorské úmluvě.43 Skutečným důvodem však bylo nejspíše to, že se členské 

státy nedokázaly dohodnout na jednotném řešení.  

 Určitý náznak vyjádření vztahu mezi Nařízením Brusel I bis a rozhodčím řízením 

můžeme vidět v bodě 12 preambule, je však škoda, že do samotného normativního textu se tato 

otázka nedostala. Pozitivně hodnotím bod 12 odst. 2 preambule, který jasně stanovuje, že 

rozhodnutí ohledně platnosti rozhodčí dohody nepodléhají pravidlům Nařízení Brusel I bis, a to 

bez ohledu, zda jde o otázku předběžnou či o otázku ve věci samé. Překvapivý rozsudek SDEU 

C-185/07, Allianz SpA a Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc., který 

rozhodl, že předběžná otázka týkající se platnosti rozhodčí dohody spadá pod rozsah působnosti 

Nařízení Brusel I, se tak zdá být tímto vyjádřením preambule překonán.44 

2.3 Osobní, teritoriální a časová působnost 

 Osobní působnost Nařízení Brusel I bis je zásadně podmíněna bydlištěm žalované osoby 

v některém členském státě EU.45 Při přípravě revize Nařízení Brusel I byla zvažována možnost 

aplikace nařízení též na případy, kdy žalovaný nemá bydliště v žádném členském státě EU, 

                                                        
41 Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech, KOM(2009) 175 v konečném znění. s. 8. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
42 Tamtéž, str. 37. 
43 Návrh zprávy Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(přepracované znění) ze dne 28. 6. 2011, KOM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD). s. 6. In: 
EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/. 
44 Rozsudek SDEU ze dne 10. 2. 2009, věc C‑185/07, Allianz SpA, dříve Riunione Adriatica di Sicurtà SpA a 

Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc. bod 27. 
45 Čl. 4 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
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nařízení tedy mělo mít tzv. univerzální působnost. Návrh revize Nařízení Brusel I nově 

zakotvoval, že osoby, které nemají bydliště na území žádného z členských států, mohou být 

u soudů některého členského státu žalovány na základě tohoto nařízení, čl. 4 Nařízení Brusel I 

byl zrušen bez náhrady. 46 Zelená kniha uvádí, že jednotná pravidla pro osoby s bydlištěm 

v členském státě EU a mimo něj by posílila právní ochranu osob a zajistila by uplatňování 

závazných předpisů EU.47 Výhodou měla být jednotnost pravidel, neboť soudci či advokáti by 

používali pouze jednu právní úpravu.48 Tento model již je v rámci jiných odvětví zaveden do 

praxe, např. v nařízení týkající se ochranných známek Společenství je upravena mezinárodní 

příslušnost soudů pro ochranné známky Společenství tak, že bydliště žalovaného nehraje roli.49 

Příkladem univerzální působnosti může být i italský zákon o mezinárodním právu soukromém, 

který v čl. 3 odst. 2 určuje, že italské soudy mají pravomoc dle pravidel stanovených v oddíle 

2, 3 a 4 hlavy II Bruselské úmluvy, a to i v případě, že žalovaný má bydliště mimo území 

členských států EU.50  

 Zejména z politických, ale i jiných důvodů (např. nedostatečná analýza problematiky) 

se nakonec tato úprava nedostala do konečného znění Nařízení Brusel I bis. 51  Byla tak 

zachována úprava obsažená v Nařízení Brusel I a mezinárodní příslušnost soudů se v případě, 

že osoba nemá bydliště v členském státě, určuje dle vnitrostátních právních předpisů každého 

členského státu.52  Výjimku z tohoto pravidla tvoří řízení před soudy, jejichž mezinárodní 

příslušnost je dána na základě: 1) pravidel příslušnosti u spotřebitelských smluv53, 2) pravidel 

příslušnosti pro individuální pracovní smlouvy 54 , 3) výlučné příslušnosti 55 , 4) dohody 

                                                        
46 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech (přepracované znění). 2010, KOM(2010) 748. str. 3. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
47 Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech, KOM(2009) 175 v konečném znění. s. 3. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
48  NUYTS, Arnaud, 2007. Study on residual jurisdiction [online]. Brusel [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf. odst. 147 a násl. 
49 Čl. 94 a násl. nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství In: EUR-

lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
50 ITALSKÁ REPUBLIKA. Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 

privato. [cit. 2019-09-06] Dostupné z: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/legge218_95.htm. 
51 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o provádění přezkumu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (2009/2140(INI)). 

bod. 15. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-09-06]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 

52 Čl. 6 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
53 Čl. 18 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
54 Čl. 21 odst. 2 Nařízení Brusel I bis. 
55 Čl. 24 Nařízení Brusel I bis. 
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o příslušnosti56 a 5) podřízení se příslušnosti57. Rozšíření aplikovatelnosti na osoby s bydlištěm 

mimo členské státy EU je zejména vítána u dohod o volbě soudu, neboť se s Nařízením Brusel I 

bis aplikuje jednotná unijní právní úprava při prorogaci evropských soudů a zvyšuje se tak 

předvídatelnost pro strany řízení. Ustanovení týkající se překážky litispendence rovněž doznala 

změn a právní úprava Nařízení Brusel I bis se použije i ve vztahu k řízení probíhajícímu 

ve třetím státě (podrobněji viz kapitola 3.6).58 

 Úpravu časové působnosti nalezneme v přechodných ustanoveních Nařízení Brusel I 

bis. Ta určují, že Nařízení Brusel I bis se vztahuje pouze na řízení zahájená nejdříve ke dni 10. 

ledna 2015.59 Toto pravidlo tak vylučuje, aby bylo Nařízení Brusel I bis aplikováno retroaktivně. 

Nařízení Brusel I se čl. 80 Nařízení Brusel I bis zrušuje, použije se však stále na rozhodnutí 

vydaná v řízeních zahájených před dnem 10. ledna 2015 a spadajících do působnosti Nařízení 

Brusel I. 

2.4 Vztah Nařízení Brusel I bis k jiným nástrojům právní regulace 

 Nařízení Brusel I bis upravuje jednak vztah k Bruselské úmluvě, dále pak k jiným 

právním předpisům EU, a nakonec k mezinárodním smlouvám. Pokud jde o vztah k Bruselské 

úmluvě, dle čl. 68 Nařízení Brusel I bis nahrazuje toto nařízení Bruselskou úmluvu. Existují 

však území členských států, která i nyní spadají pouze do územní působnosti Bruselské úmluvy 

a nikoli Nařízení Brusel I bis, neboť jsou vyloučena z působnosti nařízení v souladu s čl. 355 

SFEU. Bruselská úmluva se tak nyní použije např. ve vztahu k území ostrova Aruba, který je 

jednou z autonomních zemí Nizozemského království.60 

 Specifická je situace Dánska, dle Protokolu č. 22 k SFEU o postavení Dánska není 

Dánsko vázáno jakýmikoli opatřeními přijatými podle kapitoly 3 hlavy V SFEU (oblast justiční 

spolupráce v občanských věcech). 61  V důsledku přijetí Dohody mezi Evropským 

společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

                                                        
56 Čl. 25 Nařízení Brusel I bis. 
57 Čl. 26 Nařízení Brusel I bis. 
58 Čl. 33 a 34 Nařízení Brusel I bis. 
59 Čl. 66 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
60 MAGNUS 2016, cit. d., s. 1025. 
61 Protokol (č. 22) Smlouvy o fungování Evropské unie o postavení Dánska. Úř. věst. C 115, 9. 5. 2009. s. 299-

303. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-10]. Dostupné 

z: http://eur-lex.europa.eu/. 
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v občanských a obchodních věcech uzavřené v r. 200562, a její změny z r. 201363, v souladu s čl. 

3 odst. 2 a 6 této dohody, se ale Nařízení Brusel I, resp. Nařízení Brusel I bis, uplatňuje i na 

vztahy mezi EU a Dánskem. 

 Na základě čl. 68 odst. 2 pak můžeme říci, že stejně jako Nařízení Brusel I se i Nařízení 

Brusel I bis hlásí k nástupnictví Bruselské úmluvy a odkazy na úmluvu se považují za odkazy 

na toto nařízení.64 

 Vztah k jiným právním aktům EU je zakotven v čl. 67 tak, že Nařízením Brusel I bis 

není dotčeno uplatňování ustanovení o mezinárodní příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve zvláštních věcech obsažených v právních aktech Unie nebo vnitrostátních 

předpisech harmonizovaných k provedení těchto aktů. Takovým právním předpisem je např. 

nařízení 805/200465 nebo nařízení č. 861/2007 o evropském řízení o drobných nárocích66 či 

nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, 

uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (dále jen 

„Nařízení o výživném“). 

 V neposlední řadě je nutno rozebrat vztah Nařízení Brusel I bis k mezinárodním 

smlouvám. Dle primárního práva EU mají mezinárodní smlouvy aplikační přednost před 

právem EU. 67  Nařízení Brusel I bis však v čl. 69-71 obsahuje zvláštní úpravu vztahu 

k mezinárodním smlouvám.  

 Zde je třeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy uzavřené mezi dvěma členskými státy nebo 

mezi členským státem a třetím státem. Pokud jde o smlouvy uzavřené mezi členskými státy, 

čl. 69 Nařízení Brusel I bis určuje přednost tohoto nařízení před dvoustrannými (a výjimečně) 

mnohostrannými úmluvami týkajícími se mezinárodní příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí uzavřených mezi členskými státy, to znamená, že Nařízení Brusel I bis tyto úmluvy 

nahrazuje zcela, a to i pokud by byla aplikace úmluvy výhodnější pro strany sporu či pokud je 

text úmluvy přesnější.68 Nedochází však ke zrušení těchto úmluv, neboť se nadále použijí tam, 

                                                        
62 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Úř. věst. L 299, 16. 11. 2005, s. 62. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
63 Úř. věst. L 79, 21. 3. 2013, s. 4. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 

2019-02-21]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
64 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, 

Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5. s. 219. 
65 MAGNUS 2016, cit. d., s. 1021. 
66 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské 

řízení o drobných nárocích. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 

2019-02-21]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
67 Čl. 351 SFEU. 
68 MAGNUS 2016, cit. d., s. 1029. 
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kam Nařízení Brusel I bis nedopadá.69 Oproti čl. 69 Nařízení Brusel I, který obsahoval výčet 

úmluv, které nařízení nahrazuje, Nařízení Brusel I bis zvolilo odlišný způsob úpravy a odkazuje 

na seznam vypracovaný Komisí. Seznam byl vypracován v lednu 2015 a co se týče České 

republiky, Nařízení Brusel I bis nahrazuje např. Smlouvu mezi vládou Československé 

socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsanou v Paříži dne 10. května 

1984 či Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci 

poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních 

věcech, podepsanou v Praze dne 29. října 1992. 70 Tento seznam však není vyčerpávající a má 

pouze deklaratorní povahu.71 

 Ustanovení čl. 71 Nařízení Brusel I bis stanovuje přednost úmluv, jejichž stranami jsou 

členské státy a jež upravují mezinárodní příslušnost, uznání nebo výkon rozhodnutí ve zvláště 

vymezených věcech. Jedná se zejména o haagské úmluvy či úmluvy týkající se mezinárodní 

přepravy, konkrétně např. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 

dopravě z 19. května 1956, tzv. Úmluva CMR. Cílem tohoto ustanovení je použití jednotné 

právní úpravy s ohledem na rozdílnost právních řádů členských států a jejich mezinárodních 

závazků. Ustanovení platí pouze pro úmluvy, kde byly členské státy smluvními stranami k datu 

vstupu Nařízení Brusel I bis v účinnost (nikoliv pro budoucí úmluvy, jak tomu bylo v čl. 57 

Bruselské úmluvy). 72  Je to z toho důvodu, že otázka mezinárodní příslušnosti soudů 

a vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí nepatřila za účinnosti Bruselské úmluvy 

do pravomoci Evropských společenství, pravomoc v těchto otázkách nabyla 

až Amsterodamskou smlouvou73 a nyní je upravena v čl. 81 SFEU. Dle pravidla vyjádřeného 

v rozsudku SDEU 22/70, Komise proti Radě („AETR“), pokud Evropská společenství, resp. 

EU, přijme v rámci společné politiky opatření stanovující společná pravidla, členské státy již 

nemohou vstupovat do závazků se třetími státy, jimiž by tato stanovená pravidla porušovala, 

takovou pravomoc má pak jen ES, a členské státy by tím porušovaly tzv. zásadu loajální 

                                                        
69 ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní 

právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 392 s. ISBN 978-80-7598-123-3. s. 

180. 
70 Informace týkající se článku 76 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Úř. věst. C 4, 9.1.2015. s. 6. In: 

EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/. 

71 MAGNUS 2016, cit. d., s. 1042. 
72 Tamtéž, s. 1048. 
73 TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2017. Student (Leges). 496 s. ISBN 978-80-7502-184-7. s. 367. 
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spolupráce stanovenou v čl. 4 Smlouvy o Evropské unii.74 Jestliže tedy spadá určitá oblast např. 

do rozsahu nařízení, EU tím získala implicitní pravomoc ke sjednávání dohody v rámci této 

oblasti.  

 Pravidlem určeným v čl. 71 se zabývalo hned několik rozhodnutí Soudního dvora. 

V rozsudku SDEU C-406/92, Tatry proti Maciejovi Ratajovi se soud vyslovil, že pokud zvláštní 

úmluva obsahuje určité pravidlo, nepoužije se Bruselská úmluva. 75  Jedním dechem však 

dodává, že v dalších oblastech, o kterých zvláštní úmluva mlčí či určitou otázku upravuje jen 

z části, se Bruselská úmluva použije. Zároveň je třeba zkoumat, zda si mezinárodní smlouva 

činí nárok na výlučnost. Pokud nikoliv, jak je tomu např. u Haagské úmluvy o uznávání 

a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, uzavřené dne 2. října 1973, použije se Nařízení 

Brusel I bis namísto takové zvláštní smlouvy.76 Dalším významným rozhodnutím byl rozsudek 

SDEU C-533/08, TNT Express Nederland BV proti AXA Versicherung AG. V něm se soud 

zabýval vztahem Nařízení Brusel I a Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě z r. 1956 (Úmluva CMR) a došel k závěru, že v souladu s čl. 71 Nařízení 

Brusel I se použijí pravidla mezinárodní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí stanovená 

zvláštní smlouvou, avšak pouze „za podmínky, že jsou vysoce předvídatelná, usnadňují řádný 

výkon spravedlnosti a umožňují minimalizovat riziko souběžných řízení a že za podmínek 

přinejmenším stejně příznivých, jako jsou podmínky stanovené uvedeným nařízením, zajistí 

volný pohyb soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních a vzájemnou důvěru ve 

výkon spravedlnosti v rámci Unie (favor executionis).“77 Jinými slovy tak soud řekl, že se 

ustanovení zvláštní smlouvy nemohou použít bez dalšího, ale je třeba tato ustanovení 

poměřovat s cíli Nařízení Brusel I. A tento názor Soudní dvůr zopakoval i v rozsudku SDEU 

C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd proti Inter-Zuid Transport BV. Někteří 

to však označují za zásah do právní jistoty, která by měla být jednou ze zásad, kterou Soudní 

dvůr zdůrazňuje.78 

 Pro smlouvy uzavřené mezi členským a třetím státem platí čl. 73 odst. 3 Nařízení 

Brusel I bis, podle kterého je oproti Nařízení Brusel I jednoznačně stanoveno, že dvoustranné 

                                                        
74 Rozsudek SDEU ze dne 31. 3. 1971, věc 22/70, Komise Evropských společenství proti Radě Evropských 

společenství. 
75 Rozsudek SDEU ze dne 6. 12. 1994, věc C-406/92, Tatry proti Maciejovi Ratajovi. bod 25. 
76 Stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci C-533/08 přednesené dne 28. ledna 2010. bod 36. In: EUR-

lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
77 Rozsudek SDEU ze dne 4. 5. 2010, věc C-533/08, TNT Express Nederland BV proti AXA Versicherung AG. 

bod 56. 
78 MAGNUS 2016, cit. d., s. 39. 
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úmluvy a dohody s třetími státy uzavřené před 1. 3. 2002 se aplikují přednostně. Před přijetím 

nového Nařízení Brusel I bis se toto dovozovalo z čl. 351 SFEU.79 

 Ustanovení čl. 73 Nařízení Brusel I bis dále upravuje vztah ke dvěma konkrétním 

úmluvám, a to Luganské úmluvě a Newyorské úmluvě. Čl. 73 odst. 1 stanoví, že Nařízením 

Brusel I bis není dotčeno uplatňování Luganské úmluvy. Stejně tak čl. 64 odst. 1 Luganské 

úmluvy stanoví, že není dotčeno uplatňování Nařízení Brusel I, resp. Nařízení Brusel I bis. 

Luganská úmluva se pro stanovení mezinárodní příslušnosti použije v případech, kdy má 

žalovaný bydliště na území státu, kde platí Luganská úmluva, ale Nařízení Brusel I bis nikoliv, 

a dále pokud ustanovení o výlučné příslušnosti a dohodách o volbě soudu určují jako příslušné 

soudy tohoto státu.80 Pro litispendenci a závislá řízení platí, že Luganská úmluva se použije, 

pokud je řízení zahájeno ve státě, kde platí buď pouze Luganská úmluva, či Luganská úmluv 

a Nařízení Brusel I bis.81 Vztah k Newyorské úmluvě je určen v čl. 73 odst. 2 Nařízení Brusel 

I bis, a to stejně jako u Luganské úmluvy, tj. že uplatňování Newyorské úmluvy není dotčeno 

Nařízením Brusel I bis. Avšak vzhledem k tomu, že oblast rozhodčího řízení je z působnosti 

Nařízení Brusel I bis výslovně vyloučena v čl. 1 odst. 2 písm. d), možný střet nařízení a úmluvy 

je velice malý.82   

                                                        
79 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 220. 
80 Čl. 64 odst. 2 písm. a) Luganské úmluvy. 
81 Čl. 64 odst. 2 písm. b) Luganské úmluvy. 
82 MAGNUS 2016, cit. d., s. 1099 a CARDUCCI, Guido. The New EU Regulation 1215/2012 of 12 December 

2012 on Jurisdiction and International Arbitration. Arbitration International [online]. 2013, 29(3), 467-491 

[cit. 2019-11-10]. ISSN 09570411. Dostupné z: https://academic.oup.com/arbitration/article-

abstract/29/3/467/223458. 
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3. Pravidla mezinárodní příslušnosti 

3.1 Systém pravidel mezinárodní příslušnosti a základní pravidlo příslušnosti 

 Pravidla mezinárodní příslušnosti tvoří hierarchicky provázaný systém, jehož členění je 

již od Bruselské úmluvy v zásadě neměnné. Základem je pravidlo stanovené v čl. 4 odst. 1 

Nařízení Brusel I bis, čl. 7 a 8 dávají možnost založit mezinárodní příslušnost i soudu jiného 

členského státu na základě tam vymezených podmínek, taková příslušnost se pak nazývá 

zvláštní. Možnost určitých skupin osob žalovat i u soudu jiného členského státu než u soudu 

určeného dle základního pravidla umožňují ustanovení mající za cíl ochranu slabší smluvní 

strany. Následuje výlučná mezinárodní příslušnost zakotvená v čl. 24, jež má přednost před 

aplikací jakýchkoli jiných pravidel mezinárodní příslušnosti. Nařízení Brusel I bis též dovoluje, 

aby byla mezinárodní příslušnost založena dohodou stran, jde o tzv. dohodnutou příslušnost. 

Nakonec je možné, aby podkladem pro mezinárodní příslušnost soudu bylo pouhé podřízení se 

zahájenému řízení, a to za současného splnění podmínek čl. 26. 

 Návrh přepracovaného znění Nařízení Brusel I obsahoval ještě dvě další jakási zbytková 

pravidla mezinárodní příslušnosti, a to příslušnost podpůrnou a tzv. forum necessitatis. 83 

Příslušnost podpůrná stanovovala, že pokud nebude dle ostatních pravidel mezinárodní 

příslušnosti určen soud členského státu, bude příslušný ten soud členského státu, na jehož území 

se nachází majetek náležející žalovanému, a spor vykazuje dostatečnou vazbu na členský stát. 

Druhé pravidlo forum necessitatis zajišťovalo, že ve výjimečných případech, pokud není dle 

nařízení příslušný žádný soud členského státu, může věc rozhodnout soud členského státu, 

vyžaduje-li to právo na spravedlivý proces nebo právo na přístup ke spravedlnosti. Jedná se 

o případy, kdy řízení není možné vést ve třetím státě, např. z důvodu politické situace. 84 

Inspirací byla zajisté již existující právní úprava v řadě členských států EU, např. v Belgii či 

Nizozemí.85 Nakonec se však do finálního znění Nařízení Brusel I bis nedostala. Obě pravidla 

se však nacházejí v 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.86 

                                                        
83 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech (přepracované znění). 2010, KOM(2010) 748. s. 35. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-19-10]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
84 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 354. 
85  NUYTS, Arnaud. Study on residual jurisdiction [online]. Brusel, 2007 [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf. odst. 140. 
86 Čl. 10 a čl. 11 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 
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 Jak bylo uvedeno výše, základem je čl. 4 odst. 1 Nařízení Brusel I bis, které stanoví, že 

žalovaný, který má bydliště v některém členském státě, musí být žalován v tomto členském 

státě, nestanoví-li nařízení jinak. Jde o vyjádření římskoprávní zásady actor sequitur forum rei, 

tedy že žalobce následuje soud žalovaného.87 Státní příslušnost žalovaného není určující. Stejně 

tak není významné, že osoba žalobce má bydliště mimo EU.88 V případě, že žalovaný nemá 

bydliště na území EU, určí se mezinárodní příslušnost dle národního práva členského státu, 

v České republice tedy dle ustanovení § 6 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém.89 Výjimkou je mezinárodní příslušnost výlučná, dohodnutá, založená podřízením 

se zahájenému řízení a nově s Nařízením Brusel I bis též příslušnost u spotřebitelských 

a individuálních pracovních smluv. Soudní dvůr se zabýval i případem, kdy bydliště 

žalovaného nebylo známo, a došel k závěru, že soud může svou příslušnost založit též podle 

posledního známého pobytu žalovaného, a to ve snaze zabránit odepření spravedlnosti.90 Osoba 

může být žalována v jiném členském státě, než má bydliště, pouze na základě pravidel 

stanovených v kapitole II oddílech 2 až 7 Nařízení Brusel I bis. 

 Výše uvedené pravidlo stanovené v čl. 4 odst. 1 je kogentní povahy, k čemuž se již 

několikrát vyjádřil Soudní dvůr, lze se tak od něj odchýlit jen v případech výslovně 

vymezených v Nařízení Brusel I bis. 91  Soud, jehož příslušnost byla stanovena na základě 

ustanovení Nařízení Brusel I bis, tak nemůže prohlásit vlastní nepříslušnost, existuje-li soud, 

který by byl vhodnější (tzv. forum non convenies, známé především v systému common-law), 

důvodem je ochrana právní jistoty.92 

 Jakmile je podle výše uvedeného pravidla určeno, že příslušný je soud některého ze 

členských států, místní, funkční a věcná příslušnost konkrétního soudu je již stanovena podle 

vnitrostátních procesních pravidel, v České republice tedy dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (dále jen „o.s.ř.“).  

                                                        
a o vytvoření evropského dědického osvědčení. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie [cit. 2019-20-10]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
87 MAGNUS 2016, cit. d., s. 108. 
88 Rozsudek SDEU ze dne 13. 7. 2000, věc C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal 

General Insurance Company (UGIC) a rozsudek SDEU ze dne 1. 3. 2005, věc C-281/02, Andrew Owusu 

proti N. B. Jacksonovi. 
89 Čl. 6 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
90 Rozsudek SDEU ze dne 17. 11. 2011, věc C-327/10, Hypoteční banka a.s. proti Udo Mike Lindner. 
91 Např. rozsudek SDEU ze dne 1. 3. 2005, věc C-281/02, Andrew Owusu proti N. B. Jacksonovi. 
92 SVOBODOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Osobní působnost nařízení Brusel I ve světle probíhající revize 

[online]. In ŽATECKÁ, E. E. KOVÁČOVÁ, L. HORECKÝ, J. VOMÁČKA, COFOLA 2011: The 

Conference Proceedings. 2011. vyd. Brno, 2011. s. 526-550, 1772 s. ISBN 978-80-210-5582-7.. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/normotvorba/Svobodova_Klara_6083.pdf. 
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 Pokud jde o pojem bydliště, rozlišuje Nařízení Brusel I bis mezi bydlištěm fyzické 

a právnické osoby. 93  Bydliště fyzické osoby není v právu EU nijak definováno, ač byla 

autonomní koncepce tohoto pojmu zvažována. 94  Čl. 62 Nařízení Brusel I bis nám však 

poskytuje kolizní pravidlo, dle kterého se bydliště strany řízení posoudí podle práva členského 

státu, u jehož soudu byl podán návrh, tedy dle lex fori. Pokud kolizní pravidlo odkáže na právní 

řád České republiky, budou soudy postupovat při určování bydliště dle ustanovení § 80 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jinak je tomu u bydliště právnické osoby, jež je definováno 

v čl. 63 odst. 1 Nařízení Brusel I bis, a rozumí se jím sídlo, ústředí nebo hlavní provozovna 

právnické osoby. Jelikož mezi těmito hraničními určovateli není dána žádná hierarchie, je 

možné, aby byla založena příslušnost soudů ve třech různých členských státech.95 Čl. 63 odst. 

Nařízení Brusel I bis pak obsahuje pravidla pro určení bydliště právnických osob z Irska, Kypru 

a Spojeného království a odst. 3 pro případ trustů. 

3.2 Zvláštní mezinárodní příslušnosti 

 Vedle základních pravidel mezinárodní příslušnosti stanovuje Nařízení Brusel I bis 

zvláštní pravidla mezinárodní příslušnosti pro taxativně vyjmenované případy. Jedná se 

o výjimky z mezinárodní příslušnosti stanovené čl. 4 odst. 1, na které je třeba pohlížet 

restriktivně pro zachování předvídatelnosti pravidel mezinárodní příslušnosti a pro zachování 

požadavku právní jistoty.96 Důvodem začlenění zvláštních pravidel do systému mezinárodní 

příslušnosti Nařízení Brusel I bis je možnost existence ještě užšího spojení soudu a sporu než 

při aplikaci obecného pravidla. Toto užší spojení umožňuje řádný výkon spravedlnosti 

a užitečnou procesní organizaci, zejména při zajištění důkazů.97 Úprava zvláštních pravidel 

mezinárodní příslušnosti je obsažena v čl. 7 a 8. Zatímco pravidla mezinárodní příslušnosti daná 

                                                        
93 Čl. 62 a 63 Nařízení Brusel I bis. 
94 PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013. 

192 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-84-7. s. 39 a Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 

o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, KOM(2009) 

175 v konečném znění. s. 10. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 

[cit. 2019-10-21]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
95 PFEIFFER 2013, cit. d., s. 40 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2011, sp. zn. 32 Cdo 1401/2011. 
96 Rozsudek SDEU ze dne 27. 9. 1988, věc 189/97, Evropský parlament proti Radě Evropské unie. bod 8, rozsudek 

SDEU ze dne 13. 7. 2006, věc C-103/05, Reisch Montage AG proti Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, 

rozsudek SDEU ze dne 28. 9. 1999, věc C-440/97, GIE Groupe Concorde a další proti Capitaine commandant 
le navire "Suhadiwarno Panjan" a dalším či rozsudek SDEU ze dne 10. 6. 2004, věc C-168/02, Rudolf 

Kronhofer proti Marianne Maier a dalším. 
97 Bod 16 preambule Nařízení Brusel I bis, Jenardova zpráva, cit. d., s. 22, rozsudek SDEU ze dne 6. 4. 1995, věc 

C-439/93, Lloyd's Register of Shipping proti Société Campenon Bernard. bod 21 či rozsudek SDEU ze dne 

16. 7. 2009, věc C-189/08, Zuid-Chemie BV proti Philippo's Mineralenfabriek NV/SA. bod 24. 
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v čl. 7 mají hmotněprávní charakter (žaloby ze smluv, z deliktů, dle místa pobočky atd.), čl. 8 

stanovuje pravidla procesního charakteru (společenství žalovaných, vzájemné žaloby aj.).98 

 Žalobce může volit mezi pravidlem obecným a pravidlem zvláštním neboli 

alternativním, zvláštní pravidla mezinárodní příslušnosti tak obecné pravidlo doplňují, 

nevylučují ho.99  Tato možnost volby umožňuje zvolit si takový soud, u něhož je možné 

dosáhnout co nepříznivějšího výsledku řešení sporu (tzv. forum shopping). Ač je forum 

shopping vnímán spíše negativně, dnes již není takovým problémem, neboť lze očekávat určitý 

standard soudního řízení ve všech členských státech EU.100 Přesto je i z toho důvodu, dle mého 

názoru, třeba přistupovat při úpravě zvláštních pravidel mezinárodní příslušnosti velice opatrně. 

 První a z pohledu praxe nejvíce aplikovanou alternativou k základnímu pravidlu je 

mezinárodní příslušnost při podání žaloby ze smluv (čl. 7 bod 1 Nařízení Brusel I bis). Před 

samotnou analýzou této zvláštní mezinárodní příslušnosti je třeba se zabývat významem pojmu 

„smlouva“ či „nároky ze smluv“. Jak je v evropském právu běžným zvykem, ani zde není 

možné vykládat tyto pojmy perspektivou právních řádů jednotlivých členských států, ale je 

nutné je vykládat autonomně a zajistit tak jednotný výklad ve všech členských státech.101 Dle 

české právní teorie je smlouva dvoustranné či vícestranné právní jednání, které směřuje ke 

vzniku závazku.102 Evropské pojetí těchto pojmů je však daleko širší a zpřesnění výkladu 

přinesla rozsáhlá judikatura Soudního dvora, která se vyslovila, že aby právní jednání spadalo 

pod „nároky ze smluv“, musí zde být dobrovolně převzatý závazek jedné strany vůči straně 

druhé.103 Pod tento pojem lze proto podřadit například i jednostranný slib, neboť je dobrovolný, 

závazný pro toho, kdo jej udělil, a vynutitelný adresátem nebo otázku existence a platnosti 

smlouvy či nároky z neplatné smlouvy.104 Nejvyšší soud ČR řekl, že v případě náhrady škody 

z titulu porušení závazku sjednaného ve smlouvě se jedná o věc smluvní povahy a spadá tedy 

                                                        
98 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 185. 
99 Tamtéž. 
100 PAUKNEROVÁ 2013, cit. d., s. 100. 
101 Rozsudek SDEU ze dne 22. 3. 1983, věc 34/82, Martin Peters Bauunternehmung GmbH proti Zuid Nederlandse 

Aannemers Vereniging. bod 10 a rozsudek SDEU ze dne 27. 10. 1998, věc C-51/97, Réunion européenne 

SA a další proti Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV a Capitaine commandant le navire "Alblasgracht 

V002". bod 15. 
102 HULMÁK, Milan. § 1724. In: HULMÁK, Milan, PETROV, Jan, LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil, 

ŠILHÁN, Josef, DÁVID, Radovan, RICHTER, Tomáš, LASÁK, Jan. Občanský zákoník V. Závazkové právo. 

Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 16. 
103  Rozsudek SDEU ze dne 27. 10. 1998, věc C-51/97, Réunion européenne SA a další proti Spliethoff's 

Bevrachtingskantoor BV a Capitaine commandant le navire "Alblasgracht V002". bod 17, rozsudek SDEU 

ze dne 20. 1. 2005, věc C-27/02, Petra Engler proti Janus Versand GmbH. bod 50 či rozsudek SDEU ze dne 
17. 6. 1992, věc C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH proti Traitements mécano-chimiques des surfaces SA. 

bod 15. 
104 MAGNUS 2016, cit. d., s. 169-174 a rozsudek SDEU ze dne ze dne 20. 1. 2005, věc C-27/02, Petra Engler 

proti Janus Versand GmbH či rozsudek SDEU ze dne 4. 3. 1982, věc 38/81, Effer SpA proti Hans-Joachimu 

Kantnerovi. bod 7. 
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do kategorie žalob, jejichž „předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy“.105 Soudní 

dvůr pod tento pojem zahrnul i odpůrčí žaloby věřitelů.106  

 Příslušný je soud místa, u něhož byl nebo měl být splněn závazek, o nějž se jedná, s tím, 

že čl. 7 odst. 1 písm b) určuje, že pro prodej zboží je tímto místem místo dodání a pro 

poskytování služeb místo poskytování. Pravidla pro určení mezinárodní příslušnosti soudu 

podle této zvláštní příslušnosti mají svou přísnou hierarchii, která plyne z čl. 7 bod 1 písm. c) 

Nařízení Brusel I bis. Ten určuje, že přednostně se použije písm. b) jako lex specialis, tedy 

nejprve se zkoumá, zda se jedná o smlouvu o prodeji zboží nebo o smlouvu o poskytování 

služeb, až pokud je čl. 7 odst. 1 písm. b) vyloučen, aplikuje se čl. 7 odst. 1 písm. a). 

 Druhé pravidlo zvláštní mezinárodní příslušnosti se týká deliktů a kvazideliktů. Stejně 

jako u první zvláštní mezinárodní příslušnosti, i zde musíme pojem delikt a kvazidelikt vykládat 

autonomně. 107  Soudní dvůr uvedl, že pojem „delikt“ pokrývá žaloby vztahující se 

k odpovědnosti založené jinak než smluvně, tedy ho definoval negativně, a při zkoumání 

naplnění podmínek čl. 7 bod 2 Nařízení Brusel I bis je třeba nejdříve zkoumat, zda se jedná 

o věc smluvní, až poté zda jde o věc deliktní.108  

 Následná pravidla stanoví zvláštní mezinárodní příslušnost ve specifických situacích 

a v praxi se s nimi setkáme již méně, jde například o mezinárodní příslušnost při vymáhání 

náhrady škody nebo uvedení do původního stavu v adhezním řízení, ve sporech vyplývajících 

z provozování pobočky či ve sporech o zaplacení odměny za záchranu nebo pomoc při záchraně 

nákladu nebo zboží. Zvláštní pravidlo stanovené v čl. 7 bod 6 Nařízení Brusel I bis týkající se 

sporů proti zakladateli, členovi správní rady trustu nebo oprávněnému z trustu bylo začleněno 

do Bruselské úmluvy jako důsledek přistoupení Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska do EU, neboť trust sám o sobě nemá právní subjektivitu a nemohou se na něj 

vztahovat obecná pravidla mezinárodní příslušnosti.109 Nařízení Brusel I bis již neupravuje 

zvláštní mezinárodní příslušnost ve věcech týkajících se výživného, a to s ohledem na přijaté 

Nařízení o výživném. 

 Zcela novým specifickým pravidlem je zvláštní mezinárodní příslušnost v případě 

občanskoprávních řízení o navrácení kulturních statků dle směrnice 93/7/EHS, dle kterého je 

                                                        
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 6002/2016. 
106 Rozsudek SDEU ze dne 4. 10. 2018, věc C‑337/17, Feniks sp. z o.o. proti Azteca Products & Services SL. 
107 Rozsudek SDEU ze dne 27. 9. 1988, věc 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, 

Hengst & Co. a dalším. bod 16. 
108 Rozsudek SDEU ze dne 27. 9. 1988, věc 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, 

Hengst & Co. a dalším. bod 17 a rozsudek SDEU ze dne ze dne 20. 1. 2005, věc C-27/02, Petra Engler proti 

Janus Versand GmbH. bod 30. 
109 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 212. 
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příslušný soud místa, kde se nachází daný kulturní statek v okamžiku, kdy je spor předložen 

soudu, tj. tzv. forum rei sitae. Návrh revize Nařízení Brusel I takovéto pravidlo zakotvoval pro 

všechny movité věci. 110  Důvodem pro začlenění měl být ještě užší vztah mezi soudem 

a předmětem sporu, zejména přítomnost relevantních svědků a snazší vykonatelnost soudních 

rozhodnutí.111 Do konečného znění Nařízení Brusel I bis se však tento návrh nedostal, zřejmě 

z obavy, že by vlivem tohoto ustanovení docházelo k přesouvání movitých věcí z taktických 

důvodů a otevíralo by to tak až příliš velký prostor pro forum shopping. Zároveň měly být 

součástí i movité věci nehmotné, u kterých by zase vyvstávala otázka, jak je lokalizovat.112 Tato 

zvláštní mezinárodní příslušnost tak zůstala zachována pouze pro kulturní statky dle výše 

uvedené směrnice. Domnívám se, že inkorporace takového pravidla pro veškeré movité věci by 

v tuto chvíli vyvolala více problémů než užitku a je třeba tuto problematiku podrobit 

podrobnější diskuzi a více se zamyslet nad jejími praktickými důsledky.  

 Ustanovení čl. 8 Nařízení Brusel I bis se, jak již bylo řečeno, zabývá spíše procesním 

charakterem spojení soudu a sporu. Ustanovení čl. 8 odst. 1 umožňuje žalobci v případě, že je 

žalováno více osob, žalovat je u soudu místa, kde má bydliště jen některý ze žalovaných. Je tak 

patrný rozdíl oproti ostatním ustanovením zvláštní mezinárodní příslušnosti, neboť toto 

pravidlo neodkazuje na konkrétní předmět sporu, ale na spojení mezi existujícími nároky.113 

Podmínkou uplatnění tohoto pravidla je natolik úzké spojení mezi právními nároky, že 

odůvodňuje projednat je a rozhodnout o nich společně, aby se zabránilo vzniku několika 

vzájemně neslučitelných rozhodnutí. Požadavek úzkého spojení v Bruselské úmluvě obsažen 

nebyl, byl však dovozen judikaturou Soudního dvora, a poté výslovně převzat do Nařízení 

Brusel I, resp. Nařízení Brusel I bis.114 Jednotlivé žaloby nemusí mít stejný právní základ, je 

ale nutné, aby byla příslušnost založena dle čl. 4, nikoliv dle ustanovení zvláštní mezinárodní 

příslušnosti.115 To je rozdíl oproti čl. 8 odst. 2, který toto nevyžaduje. Druhým rozdílem mezi 

čl. 8 odst. 1 a odst. 2 je ten, že odst. 1 nezakotvuje požadavek na neexistenci obcházení 

                                                        
110 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech (přepracované znění). 2010, KOM(2010) 748. str. 26. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
111 HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application of Regulation Brussels 

I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität, 2007 [cit. 

2019-10-23]. s. 74. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf. 
112 MAGNUS 2016, cit. d., s. 151. 
113 MAGNUS 2016, cit. d., s. 372. 
114 Rozsudek SDEU ze dne 27. 9. 1988, věc C-189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, 

Hengst & Co. a dalším. bod 13.  
115 Rozsudek SDEU ze dne 11. 10. 2007, věc C-98/06, Freeport plc proti Olle Arnoldsson. 
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mezinárodní příslušnosti soudu vůči žalovanému. Důvodem je to, že členské státy pokládaly 

podmínky stanovené v odst. 1 za natolik dostačující, aby vyloučily zneužití tohoto pravidla.116 

Čl. 8 odst. 2 umožňuje podat žalobu o záruku či intervenční žalobu u soudu, u něhož byla 

podána původní žaloba. Soudní dvůr judikoval, že mezi žalobami musí být dána úzká souvislost 

opodstatňující závěr, že žalobce neobchází příslušnost soudu.117 Další odstavce čl. 8 se zabývají 

vzájemnou žalobou a žalobou spojenou se žalobou týkající se věcných práv k nemovitým 

věcem, jejich interpretace nicméně nečiní žádný významnější problém. 

3.3 Mezinárodní příslušnost pro zvláštní skupiny osob 

 Oddíly 3, 4 a 5 kapitoly II Nařízení Brusel I bis stanovují mezinárodní příslušnost soudů 

ve věcech pojištění, spotřebitelských smluv a individuálních pracovních smluv. Všechny tyto 

oddíly mají společný znak, a tím je přítomnost slabší strany smluvního vztahu. Koncept ochrany 

slabší smluvní strany se v evropském právu ve 20. století postupně vyvíjel jako jakási protiváha 

smluvní autonomie a nevyhnul se ani Bruselské úmluvě a v návaznosti na to též Nařízením 

Brusel I a Brusel I bis.118 I preambule Nařízení Brusel I bis v bodě 18 vyzdvihuje potřebu 

ochrany slabší strany a stanovení pro ně příznivějších pravidel, než jsou pravidla obecná. 

Pravidla stanovená v těchto oddílech jsou lex specialis vůči pravidlu základnímu a pravidlům 

zvláštní mezinárodní příslušnosti.119  

 Ochrana slabší strany se projevuje zejména ve zvláštní úpravě legitimace stran. Slabší 

strana totiž může podat žalobu nejen v místě bydliště druhé smluvní strany, ale též v místě 

svého bydliště, resp. u pracovních smluv v místě, odkud zaměstnanec obvykle vykonával svou 

práci.120 Zároveň je omezena možnost silnější strany žalovat stranu slabší, ta tak může být 

žalovaná pouze v místě svého bydliště a nemohou být použita pravidla zvláštní mezinárodní 

příslušnosti dle čl. 7-9.121 Legitimace stran je dále modifikována tak, že pokud má silnější strana 

bydliště mimo území členských států EU, ale má v EU pobočku, zastoupení či jinou 

provozovnu, je s ní jednáno tak, jako by měla bydliště v tomto členském státě.122 S Nařízením 

Brusel I bis však přichází významná změna a nově se nařízení aplikuje i na žaloby podané 

                                                        
116 Pocarova zpráva, cit. d., bod 70. 
117 Rozsudek ze dne 15. 5. 1990, věc C-365/88, Kongress Agentur Hagen GmbH proti Zeehaghe BV. bod. 11 a 

rozsudek SDEU ze dne 26. 5. 2005, věc C-77/04, Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion 

européenne a další proti Zurich España a Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans) 
118 HONDIUS, Ewoud. The Protection of the Weak Party in a Harmonised European Contract Law: A Synthesis. 

Journal of Consumer Policy [online]. 2004, 2004(27), 245-251 [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: 
https://link.springer.com/. 

119 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 219. 
120 Čl. 11 odst. 1 písm. b), čl. 18 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 písm. b) bod i) Nařízení Brusel I bis. 
121 Čl. 14 odst. 1, čl. 18 odst. 2 a čl. 22 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
122 Čl. 11 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a čl. 20 odst. 2 Nařízení Brusel I bis. 
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spotřebiteli a zaměstnanci v případě, že silnější strana nemá na území EU ani bydliště, ani 

pobočku, zastoupení či jinou provozovnu.123 To znamená velký zásah především pro prodejce 

zboží přes internetové obchody z třetích států, kteří se tak nově nevyhnou jurisdikčním 

pravidlům EU. Spory ve věcech pojištění z čl. 6 odst. 1 vyňaty nebyly, a toto nové pravidlo se 

na ně tudíž nevztahuje.  

 U všech příslušností popsaných v této kapitole je možné použít pravidlo zvláštní 

mezinárodní příslušnosti dané čl. 7 bod 5, tj. žalobce může vybírat mezi soudem určeným dle 

místa bydliště žalovaného nebo místem, kde se nachází pobočka, zastoupení či jiná provozovna 

žalovaného. Oproti běžnému režimu je však v případě čl. 11 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a čl. 20 odst. 2 

aplikace pravidla dle čl. 7 bodu 5 podmíněna tím, že silnější strana má bydliště na území 

členského státu EU.124 Dalším prvkem ochrany slabší strany je omezení sjednávání prorogační 

dohody, možnost slabší smluvní strany vznést návrh na odepření uznání a výkonu rozhodnutí 

v případě nerespektování pravidel příslušnosti na ochranu slabší strany a informační povinnost 

soudu v případě podřízení se příslušnosti.125  

 Ustanovení čl. 10-16 se zabývají mezinárodní příslušností ve věcech pojištění. Definice 

pojmu „pojišťovací věc“ neexistuje, ale z čl. 1 odst. 1 Nařízení Brusel I bis vyplývá, že se musí 

jednat o soukromé pojištění. Úprava dopadá na pojistitele, pojistníky, pojištěné, oprávněné 

osoby a poškozené osoby, to však pouze za podmínky, že jedna ze stran je v silnějším postavení 

(to vyplývá z účelu ustanovení). Slabší stranou nemusí být jen spotřebitel, ale i podnikatel, 

postačí, že je slabší stranou oproti pojistiteli, čímž se úprava mezinárodní příslušnosti ve věcech 

pojištění liší od té ze spotřebitelských smluv.126 V tomto kontextu lze upozornit ještě na jednu 

z odlišností oproti mezinárodní příslušnosti ze spotřebitelských smluv (s určitými výjimkami), 

a to, že ustanovení o pojištění se použijí i na případy, kdy slabší smluvní strana aktivně 

vyhledala pojištění v zahraničí, tzn. případy kdy např. pojistník z České republiky sjedná 

pojištění na internetových stránkách francouzského pojistitele určených pro francouzský trh.127 

Třeba poznamenat, že zvláštní příslušnost daná čl. 7 bod 5 je použitelná jak na silnější, tak na 

slabší stranu smluvního vztahu. Z osobní působnosti jsou vyloučeny spory mezi pojistiteli 

navzájem, spory mezi pojistitelem a zajišťovnou či spory s pojišťovacím 

zprostředkovatelem.128  

                                                        
123 Čl. 6 odst. 1, čl. 18 odst. 1 a čl. 21. odst. 2 a MAGNUS 2016, cit. d., s. 511 a 542. 
124 MAGNUS 2016, cit. d., s. 540. 
125 Čl. 15, čl. 19, čl. 23, čl. 26 odst. 2, čl. 45 odst. 1 písm. e) bod i) a čl. 46 Nařízení Brusel I bis. 
126 MAGNUS 2016, cit. d., s. 409. 
127 MAGNUS 2016, cit. d., s. 409 a čl. 17 odst. 1 písm. c) Nařízení Brusel I bis. 
128  Rozsudek SDEU ze dne 26. 5. 2005, věc C-77/04, Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion 

européenne a další proti Zurich España a Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans), rozsudek 
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 Pravidla mezinárodní příslušnosti ve věcech pojištění jsou v celku jednoduchá, musíme 

jen rozlišovat, kdo je osobou žalobce. Pokud je žalobcem pojistník, pojištěný, oprávněná osoba 

a případně poškozený, tj. slabší smluvní strana, může být pojistitel žalován u soudů místa, kde 

má bydliště pojistitel, nebo tam, kde má bydliště sám žalobce. 129  V případě pojištění 

odpovědnosti a pojištění nemovitosti může být pojistitel žalován i u soudu, kde nastala škodná 

událost.130 Na ochranu slabší smluvní strany je omezena i možnost sjednání prorogační dohody 

(viz kapitola 4). 

 Následující ustanovení čl. 17, 18 a 19 upravují mezinárodní příslušnost 

u spotřebitelských smluv a od Nařízení Brusel I neprošla změnou, neboť bylo shledáno, že 

dosavadní ochrana je dostatečná.131 Oproti pravidlům ve věcech pojištění předkládá Nařízení 

Brusel I bis jasnou definici „spotřebitele“ a „spotřebitelské smlouvy“. Spotřebitelem se rozumí 

osoba, jež uzavírá smlouvu, která se netýká její profesionální nebo podnikatelské činnosti.132 

Znění definice je totožné s jejím zněním uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (dál jen „Nařízení Řím I“). Definice je dle judikatury Soudního dvora jasně 

restriktivní, neboť se jedná o odchylku od obecného pravidla.133 Nejedná se však o definici 

absolutní, vždy je třeba zkoumat postavení osoby v rámci konkrétní smlouvy a zabývat se 

i povahou a účelem této smlouvy, může se totiž stát, že tatáž osoba bude považována za 

spotřebitele v rámci některých transakcí a v rámci jiných jako podnikatel.134 Co však jasné je, 

že se musí jednat o fyzickou osobu, není proto například možné, aby byla tato pravidla 

mezinárodní příslušnosti použita v případě, že práva ze smlouvy byla spotřebitelem postoupena 

na právnickou osobu.135  

 Co se týče věcné působnosti, dle čl. 17 odst. 1 písm. a) a b) se pravidla mezinárodní 

příslušnosti použijí na koupi movitých věcí na splátky či na základě jiného úvěrového obchodu 

                                                        
SDEU ze dne 13. 7. 2000, věc C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal General 

Insurance Company (UGIC) a MAGNUS 2016, cit. d., s. 413. 
129 Čl. 11, odst. 1, čl. 13 odst. 2 Nařízení Brusel I bis. 
130 Čl. 12 Nařízení Brusel I bis. 
131 HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application of Regulation Brussels 

I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität, 2007 [cit. 

2019-10-04]. s. 74. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf. 
132 Čl. 17 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
133 Rozsudek SDEU ze dne 20. 1. 2005, věc C-464/01, Johann Gruber proti Bay Wa AG. bod 43. 
134 Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 1997, věc C-269/95, Francesco Benincasa proti Dentalkit Srl. bod 16. 
135 Rozsudek SDEU ze dne 1. 10. 2002, věc C-167/00, Verein für Konsumenteninformation proti Karlu Heinzi 

Henkelovi. bod 33. 
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a může se jednat o tzv. aktivního spotřebitele, který sám vyhledal zboží mimo členský stát 

svého bydliště.  

 Ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. c) určuje, že právní úprava spadá též na případy, kdy 

podnikatel uzavřel smlouvu se spotřebitelem v členském státě místa bydliště spotřebitele nebo 

pokud se činnost podnikatele jakkoli zaměřuje na takový členský stát. Toto „zaměřování 

činnosti“ si zaslouží podrobnější výklad, který přinesla judikatura Soudního dvora. 

Rozhodujícími kritérii jsou zejména mezinárodní povaha činnosti podnikatele, použití jiného 

jazyka a měny, reklamní bannery na webových stránkách v zemi spotřebitele či použití jiné 

domény prvního řádu (.cz, .com atd.), posuzují se však vždy pro konkrétní případ.136 Na rozdíl 

od předchozích ustanovení čl. 17, ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. c) působí pouze na tzv. 

pasivního spotřebitele, který si často ani nemusí uvědomovat mezinárodní prvek závazkového 

vztahu, neboť aktivně nevyhledává nabídky mimo členský stát místa svého bydliště. 137 

Za povšimnutí stojí chybný překlad čl. 17 odst. 1 věta první, který v české jazykové verzi uvádí, 

že „… se příslušnost určuje podle tohoto oddílu, aniž jsou dotčeny článek 6 a čl. 5 bod 7“. 

Ve skutečnosti je však myšlen čl. 7 bod 5 (viz anglické znění „jurisdiction shall be determined 

by this Section, without prejudice to Article 6 and point 5 of Article 7“), což ale nevyvolává 

žádný zásadní problém, neboť v evropském právu se uplatňuje tzv. srovnávací jazykový výklad 

a význam české jazykové verze tohoto ustanovení bude vykládán souladně.138 

 Poslední oddíl určený k ochraně zvláštní skupiny osob se týká individuálních 

pracovních smluv. Bruselská úmluva původně zvýšenou ochranu zaměstnancům neposkytovala, 

až v r. 1989 došlo Úmluvou ze San Sebastian139 k novelizaci čl. 5 odst. 1 Bruselské úmluvy, 

který nově umožňoval žalovat zaměstnavatele i u soudu místa, odkud zaměstnanec obvykle 

vykonává svou práci nebo pokud tak nečiní v jedné zemi, u soudu místa, kde se nachází či 

nacházela provozovna, která zaměstnance přijala do zaměstnání. V souvislosti s přijetím 

Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. 

června 1980, tzv. Římské úmluvy, byl do Nařízení Brusel I přidán celý oddíl o individuálních 

pracovních smlouvách. S Nařízením Brusel I bis přišlo pár změn, konkrétně se čl. 8 odst. 1 

                                                        
136 Rozsudek SDEU ze dne 7. 12. 2010, spojené věci C-585/08 a C-144/0, Peter Pammer proti Reederei Karl 

Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) a Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliver Heller (C-144/09). 
137 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 229. 
138 Rozsudek SDEU ze dne 6. 10. 1982, věc 283/81, Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero della 

sanità. bod 18 a rozsudek SDEU ze dne 29. 10. 1980, věc 9/79, Marianne Koschniske, provdaná Wörsdorfer, 
proti Raad van Arbeid. bod 6. 

139 Úmluva o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě o soudní příslušnosti, uznávání 

a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, tzv. Úmluva ze San Sebastián. Úř. věst. 

1989, L 285, s. 1. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-

04]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
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nově použije i na žaloby podané proti zaměstnavateli a nově je možné v souladu s čl. 21 odst. 2 

žalovat u soudu členského státu i zaměstnavatele, kteří nemají bydliště, pobočku, zastoupení 

ani jinou provozovnu na území žádného členského státu (jak již bylo popsáno výše), problém 

může být vykonatelnost takových rozsudků mimo EU.140  

 Ustanovení čl. 21 odst. 1 písm. a) opakuje obecné pravidlo, to z toho důvodu, že 

ustanovení oddílu 3 až 5 jsou lex specialis, a proto vylučují použití čl. 4. Ustanovení čl. 21 

odst. 1 písm. b) dává zaměstnanci možnost žalovat zaměstnavatele též u soudu místa, kde nebo 

odkud zaměstnanec obvykle vykonává svou práci nebo tam, kde ji vykonával naposledy. 

K pojmu „obvyklý výkon práce“ se několikrát vyjádřil Soudní dvůr. Dle rozsudku SDEU C-

125/92, Mulox IBC Ltd. proti Hendricku Geelsovi se jedná o místo, kde či odkud zaměstnanec 

zejména plní své povinnosti vůči zaměstnavateli. Tato interpretace byla dále rozvedena 

rozsudkem SDEU C-383/95, Petrus Wilhelmus Rutten proti Cross Medical Ltd. tak, že jde 

o místo, kde se nachází efektivní centrum pracovních aktivit zaměstnance, kde zaměstnanec 

tráví většinu času, kde se nachází jeho kancelář a kam se vrací po své cestě do zahraničí. 

V neposlední řadě je třeba zmínit rozsudek SDEU C-37/00, Herbert Weber proti Universal 

Ogden Services Ltd., dle něhož je nutné vzít do úvahy celkovou dobu trvání pracovního poměru 

a za místo obvyklého výkonu práce můžeme považovat místo, kde zaměstnanec vykonával 

pracovní činnost nejdéle. Toto rozhodnutí bylo vydáno ještě za doby účinnosti Bruselské 

úmluvy, s Nařízením Brusel I ale bylo přidáno kritérium, dle kterého může zaměstnanec žalovat 

zaměstnavatele i u soudu místa, kde vykonával práci naposledy, namísto časového hlediska by 

se tak mělo brát v potaz spíš hledisko místa posledního výkonu práce.141 Rovněž je třeba v této 

souvislosti upozornit, že s Nařízením Brusel I bylo přidáno ustanovení aplikovatelné na případy, 

kdy zaměstnanec obvykle nevykonává či nevykonával práci v jedné zemi. Je třeba se proto na 

judikaturu k individuálním pracovním smlouvám dle Bruselské úmluvy dívat optikou nové 

právní úpravy.  

3.4 Výlučná mezinárodní příslušnost 

 Pravidla výlučné mezinárodní příslušnosti mají přednost před veškerými pravidly 

mezinárodní příslušnosti obsaženými v Nařízení Brusel I bis. Ustanovení o výlučné 

mezinárodní příslušnosti se aplikují vždy, když jsou naplněny taxativně vymezené podmínky a 

spor vykazuje mezinárodní prvek. 142  Hlavními důvody existence výlučné mezinárodní 

                                                        
140 MAGNUS 2016, cit. d., s. 543. 
141 MAGNUS 2016 op cit., s. 549. 
142 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 235. 
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příslušnosti je, stejně jako u zvláštní příslušnosti, užší spojení sporu a soudu než při aplikaci 

obecného pravidla a též skutečnost, že členské státy často upravují předmět výlučné 

mezinárodní příslušnosti kogentními normami.143 Výklad pojmů v čl. 24 musí probíhat vždy 

restriktivně, neboť je stranám odňata možnost prorogace a ve sporu může rozhodnout soud 

členského státu, ve kterém nemá ani jeden z účastníků své bydliště.144 

 Pravidla výlučné mezinárodní příslušnosti aplikujeme bez ohledu na bydliště 

žalovaného, které může být i mimo členské státy EU, jde tak o další výjimku z osobní 

působnosti Nařízení Brusel I bis. V případě, že však určíme výlučnou mezinárodní příslušnost 

soudu třetího státu a žalovaný nemá bydliště na území žádného členského státu, aplikují se 

vnitrostátní normy mezinárodního práva soukromého dle čl. 6 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 

Situace je komplikovanější, pokud je příslušný soud třetího státu, ale žalovaný na území 

některého z členských států bydliště má, na tuto otázku se totiž názory rozcházejí. Někteří mají 

za to, že se použijí obecná ustanovení Nařízení Brusel I bis.145 Jiní zastávají názor, že pokud 

soud členského států zjistí, že příslušným by měl být soud třetího státu, řízení by měl zastavit.146 

Výlučnost pravidel příslušnosti se projevuje i v jiných ustanoveních než v čl. 24. Dle čl. 27 

zkoumá soud výlučnou mezinárodní příslušnost ex officio, a pokud zjistí, že výlučně příslušný 

je soud jiného členského státu, bez návrhu prohlásí svou nepříslušnost, a to i v odvolacím řízení, 

pokud jsou soudy vázány pouze návrhem stran.147 Dále soud na návrh účastníka odepře uznání 

i výkon rozhodnutí, pokud jsou porušena pravidla výlučné mezinárodní příslušnosti, stejně jako 

při porušení ustanovení na ochranu slabší strany. 148  Může se stát, že na základě pravidel 

výlučné mezinárodní příslušnosti budou příslušné soudy více než jednoho členského státu, 

v takovém případě bude příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, a ostatní se ex 

officio prohlásí za nepříslušné.149 

 Ustanovení čl. 24 odst. 1 dopadá na řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva 

k nemovitostem a nájem nemovitostí. Pojem „věcných práv k nemovitostem“ je třeba vykládat 

autonomně, důležitým kritériem pro určení je, že žaloba musí být založena na právu k věci, 

                                                        
143 ROZEHNALOVÁ 2018, cit. d., s. 235. 
144 Rozsudek SDEU ze dne 9. 6. 1994, věc C-292/93, Norbert Lieber proti Willi S. Göbelovi a Siegridu Göbelovi. 

bod 12. 
145 Zpráva P. Jenarda a G. Möllera Úř. věst. C 189, 28. 7. 1990. odst. 54. In: EUR-lex [právní informační systém]. 

Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-04]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
146 GAUDEMET-TALLON, Hélène. Les frontières extérieures de l'espace judiciaire européen: quelques repères. 

In: E pluribus unum: Liber amicorum Georges A.L. Droz [online]. Cambridge, MA: Kluwer Law 
International, 1996 [cit. 2019-10-04]. ISBN 90-411-0282-5. ISSN 90-411-0282-5. s. 95. Dostupné z: 

https://books.google.cz/. 
147 Rozsudek SDEU ze dne 15. 11. 1983, věc 288/82, Ferdinand M.J.J. Duijnstee proti Lodewijku Goderbauerovi.  
148 Čl. 45 odst. 1 písm. e) bod ii, čl. 46 Nařízení Brusel I bis. 
149 Čl. 31 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
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nikoli na právu závazkovém či deliktním. Pod toto ustanovení proto nespadá například žaloba 

na odstoupení od kupní smlouvy na nemovitosti, žaloba na určení, že osoba drží věc jako 

svěřenský správce, negatorní žaloba proti imisím či žaloba na náhradu škody za užívání bytu 

po zrušení převodu vlastnického práva.150 Ustanovení o nájmu se uplatní pouze na takový 

nájem, který kumulativně splňuje podmínky dané v čl. 24 odst. 1 věta za odrážkou. 

 Dále se výlučná mezinárodní příslušnost uplatní při řízení o platnosti, založení, nulitu 

nebo zrušení společnosti. Zájem je na tom, aby řízení probíhalo u soudu toho členského státu, 

ve kterém má společnost sídlo. Při určování sídla postupuje soud podle svých pravidel 

mezinárodního práva soukromého. 151  Důvody začlenění této úpravy do pravidel výlučné 

mezinárodní příslušnosti jsou následující: 1) zájem na právní jistotě s cílem vyhnout se 

protichůdným rozhodnutím; 2) ve státě sídla budou oznámeny a zveřejněny informace 

o společnosti; 3) ve výsledku toto pravidlo vede k bydlišti žalovaného.152 Třetím předmětem 

pravidel výlučné mezinárodní příslušnosti je řízení o platnosti zápisu do veřejného rejstříku, 

přičemž se týkají pouze otázky platnosti zápisu, nikoliv pro účinky takových zápisů.153 Při 

začlenění tohoto ustanovení bylo vycházeno z konceptu, že soudům jednoho státu není 

dovoleno zasahovat do zápisů ve veřejných rejstřících vedených jiným státem. 154 

 Předposlední ustanovení se dotýká řízení o zápisu nebo platnosti práv duševního 

vlastnictví. Je třeba poznamenat, že unijní předpisy týkající se patentů, ochranných známek, 

průmyslových vzorů a podobných práv mají často svá pravidla příslušnosti, která mají 

v souladu s čl. 67 přednost před úpravou obsaženou v Nařízení Brusel I bis, a to i před 

příslušností výlučnou. 155  Ustanovení Nařízení Brusel I bis se použijí i na tzv. evropský 

patent. 156  V souvislosti s právy duševního vlastnictví je na místě upozornit na novelizaci 

Nařízení Brusel I bis účinnou od 10. 1. 2015.157 Změna nařízení proběhla v souvislosti se 

vznikem Jednotného patentového soudu, jehož působení však skrz vlnu odkladů dodnes nebylo 

                                                        
150 Rozsudek SDEU ze dne 5. 4.2001, věc C-518/99, Richard Gaillard proti Alaya Chekili, rozsudek SDEU ze dne 

17. 5. 1994, věc C-294/92, George Lawrence Webb proti Lawrence Desmond Webb, rozsudek SDEU ze dne 

18. 5. 2006, věc C-343/04, Land Oberösterreich proti ČEZ as. a rozsudek SDEU ze dne 9. 6. 1994, věc C-

292/93, Norbert Lieber proti Willi S. Göbelovi a Siegridu Göbelovi. 
151 Čl. 24 odst. 2 věta druhá Nařízení Brusel I bis. 
152 Jenardova zpráva, cit. d., s. 35. 
153 MAGNUS 2016, cit. d., s. 575. 
154 MAGNUS 2016, cit. d., s. 574. 
155 Příkladem může být čl. 79 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001 o (průmyslových) vzorech 

Společenství. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-14]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
156 MAGNUS 2016, cit. d., s. 575. 
157 Provedenou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 542/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se 

mění nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud jde o pravidla použitelná pro Jednotný patentový soud a Soudní 

dvůr Beneluxu. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-

14]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
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zahájeno, zejména kvůli problémům s ratifikací v Německu.158  Novela vkládá do Nařízení 

Brusel I bis čl. 71a-71d a stanovuje, že Jednotný patentový soud a Soudní dvůr Beneluxu se 

považují za soud ve smyslu Nařízení Brusel I bis a dále upravuje otázky s tímto související. Na 

závěr čl. 24 je upravena výlučná mezinárodní příslušnost řízení o výkonu rozhodnutí. Příslušné 

jsou soudy členského státu, ve kterém byl nebo má být výkon rozhodnutí proveden, a to 

zejména z toho důvodu, že není možné nařídit výkon rozhodnutí v jednom státu a výkon provést 

ve státu druhém.159 Soud členského státu při výkonu rozhodnutí aplikuje vždy předpisy svého 

národního práva.160 

3.5 Podřízení se zahájenému řízení 

 Mezinárodní příslušnost soudu je možné založit i tak, že se žalovaný podřídí 

zahájenému řízení. 161  Jde o jakousi implicitní variantu volby soudu, která je založena na 

základě konkludentní dohody mezi žalobcem a žalovaným a nastává vždy až po zahájení 

řízení.162 Pro podobnost s prorogačními dohodami se proto se setkáváme i s pojmem „tichá 

prorogace“. Podstatou je, že žalobce zahájí řízení u soudu, který není mezinárodně příslušný 

dle pravidel Nařízení Brusel I bis, a žalovaný nenamítne, že soud, u něhož se řízení vede, tuto 

mezinárodní příslušnost nemá. Takto založená mezinárodní příslušnost má přednost před 

ostatními pravidly dle Nařízení Brusel I bis, a to i před ustanoveními kapitoly II oddílu 3, 4 a 5, 

přednost ale nemá před výlučnou příslušností.163 Původně Nařízení Brusel I stanovovalo, že 

soud „[se] stane příslušným, jestliže se žalovaný dostaví k jednání k tomuto soudu“.164 Ukázalo 

se však, že je to velice nepřesný překlad, neboť postačuje, aby se žalovaný řízení účastnil, česká 

jazyková verze proto byla v r. 2008 opravena na znění, které se dnes shodně vyskytuje 

v Nařízení Brusel I bis.165 

                                                        
158 JOHNSON, Alan, The Unified Patent Court: all dressed up but no place to go? [online]. 18. 1. 2019 [cit. 2019-

10-14]. Dostupné z: http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/01/18/the-unified-patent-court-all-dressed-up-

but-no-place-to-go/. 
159 MAGNUS 2016, cit. d., s. 581. 
160 Rozsudek SDEU ze dne 26. 3. 1992, věc C-261/90, Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert a Ingeborg Kockler 

proti Dresdner Bank AG. bod 26. 
161 Čl. 26 Nařízení Brusel I bis. 
162 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 174. 
163 Rozsudek SDEU ze dne 20. 5. 2010, věc C-111/09, Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group 

proti Michalovi Bilasovi. bod 21-22. 
164 Čl. 24 Nařízení Brusel I. 
165 Oprava nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věc. Úř. věst. L 12 ze dne 16.1.2001. s. 14-15. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-14]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
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 Soud musí po obdržení žaloby postupovat tak, že žalobu nejdříve zašle žalovanému, aby 

se k ní vyjádřil.166 Teprve poté může rozhodnout o své pravomoci.167 K založení mezinárodní 

příslušnosti podle čl. 26 odst. 1 nedojde, pokud žalovaný namítne, že soud není mezinárodně 

příslušný k vedení řízení. Tuto námitku musí učinit nejpozději při svém prvním úkonu ve 

věci.168 Pokud je žalovaný pasivní a řízení se vůbec neúčastní, toto pravidlo se neuplatní.169 

Soudní dvůr dále došel k závěru, že odpor proti evropskému platebnímu rozkazu neobsahující 

námitku nepříslušnosti není možné považovat za účast na řízení.170 Což potvrdil i Nejvyšší soud 

ČR ohledně odporu proti platebnímu rozkazu dle o.s.ř.171 Část autorů dochází k závěru, že 

pokud žalovaný namítá pouze místní nepříslušnost, souhlasí s mezinárodní příslušností. 172 

Bříza tomuto názoru oponuje, neboť to dle jeho názoru zcela ignoruje výklad čl. 26 a též 

praxi.173 K založení mezinárodní příslušnosti však stačí, aby byla podána vzájemná žaloba, 

i přesto, že by měl být k projednání této žaloby dle pravidel nařízení mezinárodně příslušný 

soud jiného členského státu, to samé platí u zápočtu.174  

 Důležitou otázkou je, zda se čl. 26 uplatní i na žalované s bydlištěm mimo členské státy 

EU. Někteří namítají, že se uvedený článek uplatní pouze na žalované s bydlištěm v členském 

státě EU, a to z několika důvodů. Za prvé, čl. 26 není uveden ve výjimkách z čl. 6 odst. 1, a ač 

se o této problematice diskutovalo, unijní zákonodárce ho neuvedl ani v revizi Nařízení Brusel I. 

Z toho lze dovozovat, že tak učinil úmyslně. A za druhé, zprávy k Bruselské úmluvě i 

k Luganské úmluvě, které jsou i zde použitelné vzhledem k totožnému znění článku, 

jednoznačně uvádějí, že toto ustanovení se použije pouze na případy, kdy má žalovaný bydliště 

na území členského státu.175 Většina odborné veřejnosti má však za to, že se čl. 26 na žalované 

s bydlištěm mimo EU uplatní, a to i v případě, že rovněž osoba žalobce má bydliště ve třetím 

státě.176 Jejich argumentace se zakládá zejména na rozsudku SDEU C-412/98, Group Josi 

Reinsurance Company SA proti Universal General Insurance Company, ve kterém se Soudní 

                                                        
166 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. 4. 2016, č. j. 18 Co 137/2016-

20. 
167 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Nd 336/2007. 
168 Rozsudek SDEU ze dne 24. 6. 1981, věc 150/80, Elefanten Schuh GmbH proti Pierru Jacqmainovi. bod 15. 
169 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 175. 
170 Rozsudek SDEU ze dne 13. 6. 2013, věc C-144/12, Goldbet Sportwetten GmbH proti Massimo Sperindeo. 
171 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2784/2016. 
172 MAGNUS 2016, cit. d., s. 673. 
173 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 175. 
174 Tamtéž, s. 176 a rozsudek SDEU ze dne 7. 3. 1985, věc 48/84, Hannelore Spitzley proti Sommer Exploitation 

SA. 
175 Jenardova zpráva, cit. d., s. 38 a Pocarova zpráva, cit. d., odst. 110. 
176 MAGNUS 2016, cit. d., s. 681 a autoři tam citovaní či SIMON, Pavel. Článek 24. In: DRÁPAL, Ljubomír, 

BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, a kol. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2009. s. 2964. 
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dvůr vyslovil, že pro mezinárodní příslušnost založenou podřízením se je bydliště žalovaného 

irelevantní.177 Dále argumentují tak, že oba účastníci mohou důvodně předpokládat aplikaci 

čl. 26, předvídatelnost právního prostředí je proto zajištěna. Osobně se přikláním 

k aplikovatelnosti ustanovení čl. 26 i na osoby s bydlištěm mimo členské státy, neboť tento 

většinový názor panoval už za účinnosti Nařízení Brusel I, nevidím proto důvod pro změnu 

s příchodem Nařízení Brusel I bis. Naopak, s Nařízením Brusel I bis se působnost nařízení čím 

dál více rozšiřuje. V této souvislosti můžeme poukázat i na vzájemnou vazbu mezi čl. 25 a 26, 

které jsou založeny na podobném principu, a pro čl. 25 je výslovně uvedena bezvýznamnost 

bydliště stran. V neposlední řadě tím ani není dotčena právní jistota, neboť na pasivní žalované, 

kteří např. o řízení vůbec nevědí a neúčastní se ho, se právní úprava neuplatní. 

 Ustanovení čl. 26 bylo s novým nařízením významně upraveno ve prospěch slabších 

stran. Základ této úpravy můžeme nalézt již v rozsudku SDEU C-111/09, Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group proti Michalu Bilasovi. Soudní dvůr v něm uvedl, že 

s ohledem na účel ustanovení chránící slabší smluvní stranu se soud členského státu může ujistit, 

že si je žalovaný vědom důsledků svého souhlasu účastnit se v řízení.178 S Nařízením Brusel I 

bis byl k čl. 26 přidán nový odstavec, který stanoví, že soud musí ověřit, že slabší strana je 

informována o právu namítat mezinárodní nepříslušnost a ví o účincích účasti na řízení.179  

3.6 Překážka litispendence 

 S pravidly mezinárodní příslušnosti úzce souvisí ustanovení o litispendenci. Pravidla 

překážky lis pendens mají za cíl ochranu před existencí několika paralelních řízení a vznikem 

vzájemně odporujících si rozhodnutí. Právní úprava je postavena na dvou zásadách: 1) pravidle 

časové priority (čl. 29 odst. 1 a čl. 31 odst. 1) a 2) respektování autonomie vůle (čl. 31 odst. 2, 

3). Přičemž druhý z principů přichází až s Nařízením Brusel I bis. V souvislosti s cílem nové 

právní úpravy rozšířit, oproti původnímu návrhu alespoň částečně, působnost nařízení i mimo 

EU, nově rozlišujeme pravidla litispendence uvnitř EU a vně.  

 Ustanovení čl. 29 zakotvuje téměř nezměněně již od Bruselské úmluvy základní 

pravidlo, které říká, že pokud je zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž stranami u soudů 

různých členských států, nejprve bude rozhodovat o své příslušnosti soud, u něhož bylo 

zahájeno řízení jako u prvního, ostatní soudy řízení přeruší, a v případě, že první soud rozhodne 

                                                        
177 Rozsudek SDEU ze dne 13. 7. 2000, věc C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal 

General Insurance Company (UGIC). bod 44. 
178 Rozsudek SDEU ze dne 20. 5. 2010, věc C-111/09, Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group 

proti Michalovi Bilasovi. bod 32. 
179 Čl. 26 odst. 2 Nařízení Brusel I bis. 
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o své příslušnosti, ostatní soudy se prohlásí za nepříslušné ve prospěch tohoto soudu. Podobné 

pravidlo zná Nařízení Brusel I bis nově i pro překážku litispendence ve vztahu k soudům třetího 

státu, jsou však stanovené další podmínky, aby bylo zajištěno uznání a výkon cizího rozhodnutí 

v členském státě EU a zajištěn řádný výkon spravedlnosti.180 Právní úprava rovněž stanovuje 

podmínky pro přerušení řízení u soudu členského státu z důvodu podání žaloby ve věci, která 

souvisí se žalobou podanou u soudu ve třetím státě.181 

 V čl. 29 je několik formulací, které mohou vyvolávat interpretační obtíže. Za prvé, 

řízení v téže věci můžeme chápat dvojím způsobem. Řízení mohou vyplývat buď ze stejného 

vztahu mezi účastníky (tzv. cause of action), nebo ze stejného předmětu sporu (tzv. subject 

matter).182 Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy můžeme vidět v rozsudku SDEU 144/86, Gubisch 

Maschinenfabrik KG proti Giuliovi Palumbovi. Ve sporu z téže kupní smlouvy byly podány 

dvě žaloby, u německého soudu byla podána žaloba na zaplacení kupní ceny, u italského 

určovací žaloba na neexistenci kupní smlouvy. Dle rozsudku je třeba rozlišovat věc, kterou byla 

v tomto případě kupní smlouva, a předmět sporu, který byl rozdílný, neboť každá z žalob 

požadovala něco jiného. Soudní dvůr došel k závěru, že čl. 21 Bruselské úmluvy (nyní čl. 29 

Nařízení Brusel I bis) se musí vykládat šířeji a pravidla litispendence se v tomto případě aplikují, 

neboť jde o stejnou věc, i když se petity žalob liší. 

 Za druhé, pojem týchž stran se zdá být snadno pochopitelný, avšak při 

komplikovanějších sporech se mohou i zde vyskytnout interpretační obtíže. Soudní dvůr 

například judikoval, že pojem týchž stran může zahrnovat pojištěnce i pojistitele, pokud jsou 

jejich zájmy identické a nerozlučné.183 V případě postoupení pohledávky spadají postupitel a 

postupník taktéž pod tento pojem. 184  Okamžik zahájení řízení byl nejdříve dovozen 

judikaturou185, Nařízení Brusel I však přineslo legislativní vymezení tohoto pojmu, které se 

nyní nachází v čl. 32 Nařízení Brusel I bis. 

 S Nařízením Brusel I bis byl do čl. 29 přidán nový odstavec, který by měl sloužit 

k podpoře komunikace mezi soudy v případě paralelních řízeních. Původní návrh byl však 

daleko ambicióznější a stanovoval, že soud, u něhož bylo zahájeno řízení jako u prvního, musí 

o své příslušnosti rozhodnout do šesti měsíců od zahájení řízení, s výjimkou výjimečných 

                                                        
180 Čl. 33 Nařízení Brusel I bis. 
181 Čl. 34 Nařízení Brusel I bis. 
182 Rozsudek SDEU ze dne 8. 12. 1987, věc 144/86, Gubisch Maschinenfabrik KG proti Giuliu Palumbo. 
183 Rozsudek SDEU ze dne 18. 5. 1998, věc C-351/96, Drouot assurances SA proti Consolidated metallurgical 

industries (CMI industrial sites), Protea assurance a Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion 

européenne. bod 25. 
184 MAGNUS 2016, cit. d., s. 727. 
185 Např. rozsudek SDEU ze dne 7. 6. 1984, věc 129/83, Siegfried Zelger proti Sebastianu Salinitri. 
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okolností. 186  Tento návrh měl pomoci odstranění tzv. „italského torpéda“, nicméně do 

konečného znění se nedostal. Jev, který označujeme pojmem „italské torpédo“, popisuje praxi, 

kdy byly žaloby podávány co nejrychleji zejména k italským soudům, které byly známé svým 

pomalým rozhodováním, přesto, že italské soudy nebyly příslušné, a tím se zablokovalo řízení 

na značnou dobu. To dávalo straně, která tuto žalobu podala, například silnější pozici ve 

vyjednávání smíru. Právní úprava překážky litispendence v Bruselské úmluvě a v Nařízení 

Brusel I byla totiž postavena pouze na zásadě priority, tzn. vždy se vyčkávalo na rozhodnutí 

soudu, u něhož bylo zahájeno řízení jako u prvního.187 Ani Soudní dvůr nepomohl vyřešit tento 

problém, když ve známém a hojně kritizovaném rozsudku SDEU C-116/02, Erich Gasser 

GmbH proti MISAT Srl naopak řekl, že ani skutečnost, že žaloba byla z taktických důvodů 

záměrně podána u jiného než prorogovaného soudu nemůže zpochybnit výklad jakéhokoli 

ustanovení Bruselské úmluvy.188 Dopadová studie k návrhu revize nařízení říká, že 2-7,7 % 

společností se setkalo s takovýmito zneužívajícími taktikami.189 

 Návrhů na řešení „italského torpéda“ bylo více, od přímé komunikace mezi soudy, po 

náhrady škody v případě porušení dohod o volbě soudu či předepsání standardního formuláře 

pro volbu soudu.190 Nakonec zvítězilo řešení, ve kterém zvolený soud jako první rozhoduje 

o své příslušnosti a ostatní soudy přeruší do vydání takového rozhodnutí řízení.191 Výjimkou 

jsou dohody o volbě soudu dle oddílů na ochranu slabší strany, pokud je tato dohoda neplatná, 

pak nezakládá překážku litispendence.192  

 Ačkoliv se tedy tvůrci revize snažili vyřešit problém judikátu Gasser193, zdá se, že řešení 

je jen polovičaté. Otevírá totiž dveře jinému postupu se stejným výsledkem, tedy že vypočítavá 

                                                        
186 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech (přepracované znění). 2010, KOM(2010) 748. str. 37. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
187 Čl. 21 Bruselské úmluvy a čl. 27 Nařízení Brusel I. 
188 Rozsudek SDEU ze dne 9. 12. 2003, věc C-116/02, Erich Gasser GmbH proti MISAT Srl. bod 53. 
189  Commission staff working paper - Impact Assessment - Accompanying document to the Proposal for a 

regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement 

of judgments in civil and commercial matters (Recast) 2010/0383 (COD) [online]. Brusel, 17. 12. 2010 [cit. 

2019-10-15]. Dostupné z: https://www.justice.gov.uk/downloads/consultations/brussels-I-commission-staff-

working-paper-full-ia.pdf. 
190  Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, KOM(2009) 175 v konečném znění. s. 5. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 12. 2018]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/ nebo HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application 

of Regulation Brussels I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-
Universität, 2007 [cit. 2019-10-15]. odst. 494. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf. 
191 Čl. 31 odst. 2 Nařízení Brusel I bis. 
192 Čl. 31 odst. 4 Nařízení Brusel I bis. 
193 Rozsudek SDEU ze dne 9. 12. 2003, věc C-116/02, Erich Gasser GmbH proti MISAT Srl. 
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strana opět podá žalobu k italskému soudu s tím, že bude nepravdivě tvrdit, že existuje dohoda 

o volbě soudu v jeho prospěch.194 Na tento problém dokonce upozorňoval už generální advokát 

Léger ve svém stanovisku k rozsudku SDEU C-116/02, Erich Gasser GmbH proti MISAT 

Srl.195 Problém se však může s novou úpravou dokonce ještě prohloubit, protože vypočítavá 

strana už ani nemusí být první, která žalobu podá.196 Bod 22 preambule sice říká, že pravidlo 

přednosti zvoleného soudu se nepoužije v situacích, kdy se strany dovolávají navzájem 

odporující si dohody o výlučné volbě soudu, v takovém případě se použijí obecná ustanovení 

o překážce litispendence. Nicméně nejde o normativní ustanovení a pokud se strana bude 

dovolávat vymyšlené dohody o volbě soudu, podaří se jí zahájit řízení u pomalého soudu jako 

první a soud bude postupovat dle bodu 22 preambule, bude situace úplně stejná jako za 

účinnosti Nařízení Brusel I.197 Lepší řešení zdá se poskytuje Haagská úmluva o dohodách 

o volbě soudu, která umožňuje posoudit platnost dohody o volbě soudu kterémukoli soudu.198 

Zaznívají i další kritické poznámky směrem k nové úpravě, např. pokud nebylo řízení zahájeno 

u zvoleného soudu a soud, u něhož bylo řízení zahájeno, rozhodne o otázce platnosti dohody 

o volbě soudu, zdá se, že neexistují žádné nástroje, jak napadnout rozhodnutí tohoto prvního 

soudu.199 Počkejme si, jak na novou úpravu zareaguje praxe a následně unijní zákonodárce při 

další revizi. Osobně se však domnívám, že si tvůrci nové úpravy měli dát větší práci a vzít 

v potaz veškeré možné důsledky, které s sebou změna přinese.  

                                                        
194 QUIEROLO, Ilaria. Choice of Court Agreements in the New Brussels I-bis Regulation: A Critical Appraisal. 

In: BONOMI, Andrea, Petar SARCEVIC, Paul VOLKEN a Gian Paolo ROMANO, ed. Yearbook of Private 

International Law: Volume XV (2013/2014) [online]. Sellier European Law Publishers, 2014 [cit. 2019-10-

18], 630 s. ISBN 978-3866532885. s. 133. Dostupné z: http://www.e-

collection.isdc.ch/zoom/4328/view?page=1&p=separate. 
195 Stanovisko generálního advokáta Légera ze dne 9. 9. 2003, věc C-116/02. bod 73-74. 
196 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 185. 
197 Tamtéž. 
198 Tamtéž. 
199 QUIEROLO 2014, cit. d., s. 133.  
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4. Dohody o volbě soudu 

4.1 Účel právní úpravy a obecně k dohodám o volbě soudu 

 Dohoda o volbě soudu neboli prorogační dohoda umožňuje stranám domluvit se na tom, 

že jejich (případný) spor bude projednávat soud jiného členského státu, než který by se za 

normálních okolností určil pomocí pravidel mezinárodní příslušnosti. Ustanovení čl. 25 

upravující dohody o volbě soudu je jedno z nejdůležitějších ustanovení Nařízení Brusel I bis. 

Důvodem je, že moderní právní řády, a tedy právní řád EU, dbají na uznávání zásady autonomie 

vůle. Již pro tvůrce Bruselské úmluvy byla tato zásada velice důležitá, a proto měla být 

autonomie stran při určování příslušného soudu koncipována v co nejširším rozsahu.200 To bylo 

následováno postupným rozšiřováním možností sjednávání takových dohod, od písemné formy 

a ústní formy s písemným potvrzením, po formu odpovídající zvyklostem mezi stranami či 

zvyklostem v mezinárodním obchodě. Účel právní úpravy čl. 25 je dvojí, za prvé umožnit 

stranám zvolit si soud, který bude rozhodovat jejich spor, ať už budoucí či již vzniklý, a zároveň 

určit opodstatněné hranice této svobody stran.201 Sami unijní zákonodárci vyjádřili významnost 

dohod o volbě soudu a jeden z cílů revize Nařízení Brusel I byl posílit účinnost těchto dohod.202  

 Dohoda o volbě soudu přináší pro smluvní strany předvídatelnost a jistotu při možném 

budoucím sporu, který mezi stranami vznikne. Obecně platí, že každá ze stran bude mít zájem 

na tom, aby se řízení vedlo před soudem jejího domovského státu (to chápejme šířeji než soud 

státu, ve kterém má dotyčný bydliště). Ať už je to z důvodu znalosti jazyka, ve kterém soud 

řízení vede a ve kterém jsou sepsána procesní pravidla soudu, nebo znalosti formalit řízení, 

které je třeba dodržovat, či z důvodu snadnějšího přístupu k právním službám a jejich menší 

nákladnost.203 Zároveň volba domovského soudu znesnadní pozici druhé straně a zvýší to její 

ochotu na smírném řešení sporu. 

 Pojem dohody o volbě soudu je vykládán nezávisle na vnitrostátních právních řádech 

členských států. Jde totiž o přenos výlučné příslušnosti na soud určený stranami, přičemž 

dochází k derogaci obecných ustanovení o mezinárodní příslušnosti, a je proto třeba zajistit co 

největší rovnost a jednotnost práv a povinností.204 Autonomní výklad má jednu výjimku, na 

                                                        
200 QUIEROLO 2014, cit. d., s. 114. 
201 MAGNUS 2016, cit. d., s. 591. 
202  Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, KOM(2009) 175 v konečném znění. s. 9. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
203 MAGNUS 2016, cit. d., s. 592. 
204 Rozsudek SDEU ze dne 10. 3. 1992, věc C-214/89, Powell Duffryn plc proti Wolfgangu Petereitovi. bod 13. 
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kterou odkazuje samotné ustanovení čl. 25 odst. 1, a tím je posouzení platnosti dohody o volbě 

soudu (o tom podrobněji níže). 

 Nařízení Brusel I bis nově v čl. 25 odst. 5 uvádí, že dohoda o příslušnosti, která je 

součástí smlouvy, je nezávislá na ostatních ustanoveních smlouvy. Jde tak o výslovné přihlášení 

k doktríně oddělitelnosti, která byla dříve dovozována z judikatury. Rozsudek SDEU C-269/95, 

Francesco Benincasa proti Dentalkit Srl uvádí, že dohoda o volbě soudu má procesní charakter 

a řídí se ustanoveními Bruselské úmluvy, aby byla zachována jednotná pravidla mezinárodní 

příslušnosti, zatímco hmotněprávní ustanovení smlouvy, ve které je dohoda o volbě soudu 

inkorporována, se řídí dle lex causae. 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole o mezinárodní příslušnosti na ochranu zvláštních skupin 

osob, Nařízení Brusel I bis stanovuje zvláštní podmínky pro dohody o volbě soudu uzavřené se 

slabší stranou. Činí tak z toho důvodu, že silnější strana by se takovou dohodou mohla snadno 

vyhnout ochranným ustanovením a zbavit slabší stranu jejích procesních práv. Zároveň mají 

tato ustanovení za cíl odradit silnější stranu od začleňování doložek o volbě soudu do smluv.205 

Společné prvky úpravy všech dohod o volbě soudu ve prospěch slabší strany jsou: 1) možnost 

uzavření pouze po vzniku sporu, to z toho důvodu, že až tehdy může slabší strana plně rozumět 

následkům takové dohody, a současně je to základ pro argumentum e contrario, že doložka 

o volbě soudu inkorporovaná ve smlouvách uzavřených se slabší stranou je zásadně neplatná206; 

a 2) umožňují odchýlení ve prospěch slabší strany, neboť by bylo nesmyslné znemožnit slabší 

straně získat lepší pozici.207 Jednotlivé oddíly mají pak svá specifika, tak například u smluv 

pojistných a spotřebitelských je umožněno založit dohodou mezinárodní příslušnost soudu toho 

členského státu, ve kterém mají obě smluvní strany bydliště či obvyklý pobyt v době uzavření 

smlouvy, ač později se jedna ze stran např. odstěhuje do jiného členského státu (zamezí se tak 

překvapivé internacionalizaci dohody o volbě soudu). U pojistných smluv se zvláštní ochrana 

neuplatní, pokud se spor týká například škod na námořních plavidlech, na přepravovaném zboží 

či velkých rizik ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 

11. 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II). 

 Pokud jde o vztah ustanovení čl. 25 k mezinárodním smlouvám, je v souvislosti 

s dohodami o volbě soudu příhodné upozornit na Montrealskou úmluvu, která omezuje sudiště 

                                                        
205 MAGNUS 2016, cit. d., s. 515. 
206 Tamtéž, s. 517. 
207 Tamtéž, s. 522. 
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pro žaloby na náhradu škody.208 Vztahem Montrealské úmluvy a Nařízení Brusel I bis se 

zabýval Soudní dvůr v rozsudku C-213/18, Adriano Guaitoli a další proti easyJet Airline Co. 

Ltd a rozhodl, že mezinárodní příslušnost se pro nároky vyplývající z nařízení č. 261/2004209 

(paušální náhrada škody) řídí Nařízením Brusel I bis a pro nároky vyplývající z Montrealské 

úmluvy (individuální náhrada škody) se řídí touto úmluvou s tím, že soud musí posoudit svou 

mezinárodní příslušnost z pohledu obou předpisů, které aplikuje vedle sebe. 210  Z dohod 

o právní pomoci je významná snad jen Smlouva o právní pomoci mezi Československem 

a Mongolskem, ostatní se dohodami o volbě soudu nezabývají.211 Haagská úmluva o dohodách 

o volbě soudu má vůči Nařízení Brusel I bis přednost jen tehdy, pokud má jedna ze stran dohody 

o volbě soudu bydliště ve smluvním státě, který není členským státem EU.212  

4.2 Materiální náležitosti 

 Právní úprava stanovuje materiální a formální náležitosti dohod o volbě soudu. První 

materiální náležitostí je dohoda stran. Tím není myšlena dohoda ve smyslu smluvního práva. 

Podstatou je, aby žalovaný skutečně souhlasil s tím, že může být žalován u jiného soudu, než 

u kterého by mohl být žalován dle Nařízení Brusel I bis, pokud by tento souhlas nedal.213 

Souhlas žalobce není třeba, neboť ten je zřejmý z toho, že podal žalobu u daného soudu. 

Souhlas stran je vzhledem k důsledkům dohody stěžejní a soud by měl zjišťovat, zda je 

konsensus stran jasně a bez pochyb prokázán. 214  Zkoumání tohoto požadavku usnadňují 

formální náležitosti. Volba soudu nemusí být sjednána pouze mezi žalobcem a žalovaným. 

Soudní dvůr v rozsudku 201/85, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung AG a ostatní 

proti Amministrazione del Tesoro dello Stato řekl, že dohoda o volbě soudu mezi pojistitelem 

                                                        
208 Čl. 33 odst. 1 ve spojení s čl. 49 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu ze 

dne 28. 5. 1999. [cit. 2019-10-19] Dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/ccvista/cz/22001a0718(01)-
cz.doc. 

209 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná 

pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 

významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
210 Rozsudek SDEU ze dne 7. 11. 2019, věc C-213/18, Adriano Guaitoli a další proti easyJet Airline Co. Ltd. bod 

44. 
211  Čl. 84 odst. 3 vyhlášky ministra zahraničních věci č. 106/1978 Sb., o Smlouvě mezi Československou 

socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních 

vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech. In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
212 Čl. 26 odst. 6 Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu. 
213 BRIGGS, Adrian. Agreements on jurisdiction and choice of law. Oxford: Oxford University Press, 2008, 624 

s. Oxford private international law series. ISBN 978-0199282302. s. 254. 
214 Rozsudek SDEU ze dne 14. 12. 1976, věc 24/76, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. 

proti Rüwa Polstereimaschinen GmbH. bod 7.  
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a pojistníkem ve prospěch pojistníka umožňuje, aby se této dohody dovolala i třetí osoba, aniž 

by se ve vztahu k ní zkoumalo splnění náležitostí souhlasu.215 

 Za druhé se musí jednat o spor z určitého právního vztahu, ať z již vzniklého či 

budoucího. Účelem je omezit působnost dohody o volbě soudu pouze na ty spory, které 

vzniknou z právního vztahu, v rámci kterého byla dohoda uzavřena, a zamezit tak situaci, že 

jedna ze stran bude překvapena rozsahem takové dohody.216 Dohody o volbě soudu, které jsou 

vázány na všechny spory bez ohledu na důvod jejich vzniku, tzv. „catch all clauses“, jsou 

neplatné.217 

 V dohodě o volbě soudu mohou strany zvolit buď členský stát EU, jehož soudy budou 

příslušné k projednání sporu, či přímo konkrétní soud. Konkrétní soud ale nemusí být určen 

vyčerpávajícím způsobem, stačí, aby byla dána jasná kritéria, na základě kterých se soud či 

členský stát určí.218 Soudní dvůr tak například připustil znění dohody, že příslušný bude soud 

státu, ve kterém má dopravce svou hlavní provozovnu.219 Sporné může být, pokud si strany 

dohodnou příslušnost soudů více členských států. Někteří autoři se domnívají, že takto 

formulovaná doložka je neplatná.220 Soudní dvůr se však v rozsudku 23/78, Nikolaus Meeth 

proti Glacetal vyslovil, že smyslem právní úpravy dohod o volbě soudu není zbavit strany práva 

zvolit si dva či více soudů.221 Autoři s názorem vyslovujícím se ve prospěch takových dohod 

argumentují tímto rozsudkem a dodávají, že soudy by měly respektovat autonomii stran, pokud 

to není v rozporu s čl. 25.222 V případě takové dohody si pak žalobce může vybrat, k jakému 

soudu žalobu podá. V dohodě o volbě soudu lze zvolit i jmenovitě určený soud (např. Městský 

soud v Praze, the High Court in London či jen obecně krajský soud bydliště žalobce). 223 

Podmínkou však je, aby tím nedošlo ke změně věcné příslušnosti, neboť autonomie vůle 

nemůže měnit justiční systém země.224 Důsledkem zvolení věcně či funkčně nepříslušného 

soudu by neměla být neplatnost dohody bez dalšího, měla by být respektována volba stran 

                                                        
215 Rozsudek SDEU ze dne 25. 11. 1986, věc 201/85, Marthe Klensch a další proti Secrétaire d'État à l'Agriculture 

et à la Viticulture. 
216 Rozsudek SDEU ze dne 10. 3. 1992, věc C-214/89, Powell Duffryn plc proti Wolfgangu Petereitovi. bod 31. 
217 MAGNUS 2016, cit. d., s. 620. 
218 Rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 2000, věc C-387/98, Coreck Maritime GmbH proti Handelsveem BV a dalším. 

bod 15. 
219 Tamtéž, bod 9. 
220 SIMON, Pavel. In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, a kol. Občanský soudní řád I, II. 

1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. s. 2960. 
221 Rozsudek SDEU ze dne 9. 11. 1978, věc 23/78, Nikolaus Meeth proti Glacetal. bod 5. 
222  BŘÍZA 2012, cit. d., s. 142 či HILL, Jonathan a Adeline CHONG. International commercial disputes: 

commercial conflict of laws in English courts. 4th ed. Oxford: Hart, 2010. Studies in private international 

law. ISBN 978-1-84113-851-0. s. 127. 
223 BŘÍZA 2010, cit. d., s. 143. 
224 Jenardova zpráva, cit. d., s. 38 či SIMON, Pavel. In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, 

a kol. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 2957. 



 46 

a soud by měl být určen dle procesních předpisů dané země (v České republice se bude 

postupoval dle ustanovení § 104a o.s.ř.).225 Pokud strany nevyužijí možnosti zvolit konkrétní 

soud, ale zvolí si pouze členský stát, určí se konkrétní místně příslušný soud dle vnitrostátního 

právního řádu zvoleného státu.226 Ve vztahu k českému právu se Nejvyšší soud ČR zabýval 

rozdílem mezi ujednáním o příslušnosti dle § 89a o.s.ř. a dohodou o volbě soudu dle Nařízení 

Brusel I a došel k závěru, že pokud je přítomen mezinárodní prvek, posuzuje se dohoda dle 

Nařízení Brusel I.227  

 Může se stát, že si strany zvolí soud, který nemá jakoukoli vazbu na smluvní strany či 

předmět právního vztahu. Dle Jenardovy zprávy je taková dohoda neúčinná.228 Bříza ovšem 

tvrdí, že tento názor je již překonán judikaturou Soudního dvora a přednost by se mělo dát 

autonomii stran.229 Obzvlášť v případě, že vnitrostátní právní řád zná způsoby, jak takovou 

situaci řešit (v České republice by se postupovalo podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. a věc bude 

předložena Nejvyššímu soudu ČR, který soud určí). Tento názor je podpořen i judikaturou 

Soudního dvora, která říká, že mezi zvoleným státem a dotčeným právním vztahem nemusí 

existovat jakékoli objektivní spojení.230 

 Pokud není stanoveno jinak, je dohoda o volbě soudu výlučná. 231 Stranám však nic 

nebrání, aby svěřily mezinárodní příslušnost i jiným soudům, než které by byly normálně 

příslušné podle pravidel mezinárodní příslušnosti. V pochybnostech se má však vždy za to, že 

doložka je nevýlučná.232 I před výlučnou dohodou o volbě soudu má ale přednost výlučná 

mezinárodní příslušnost, mezinárodní příslušnost ve věcech pojistných, spotřebitelských a 

pracovních a mezinárodní příslušnost založená podřízením se. Při výkladu těchto výjimek je 

třeba postupovat restriktivně, neboť je těmito ustanoveními omezena autonomie stran. 233 

V praxi činí problém nemožnost sjednávání dohody o volbě soudu při nájmu komerčních 

prostor, kdy nájemní smlouvu uzavírají strany ze stejného státu, ale předmět nájmu je ve státě 

jiném.234 Návrh revize počítal s tím, že umožňoval stranám sjednat si dohodu o volbě soudu 

                                                        
225 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 144. 
226 Jenardova zpráva, cit. d., s. 37. 
227 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1860/2015. 
228 Jenardova zpráva, cit. d., s. 37. 
229 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 145. 
230 Rozsudek SDEU ze dne 16. 3. 1999, věc C-159/97, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA proti 

Hugo Trumpy SpA. bod 50 a judikatura v něm citovaná. 
231 Čl. 25 odst. 1 Nařízení Brusel I bis. 
232 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 146. 
233 Rozsudek SDEU ze dne 12. 5. 2011, věc C-144/10, AQ v. Evropský parlament. bod 32 a rozsudek SDEU ze 

dne 14. 5. 2009, věc C-180/06, Renate Ilsinger proti Martin Dreschers. bod 47. 
234 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 163. 



 47 

v případě pronájmu prostor k profesnímu využití, do konečné verze Nařízení Brusel I bis to ale 

začleněno nebylo.235 

4.3 Formální náležitosti 

 Jak již bylo uvedeno, splnění formálních náležitostí je pro soud významný ukazatel, zda 

strany skutečně učinily souhlas s volbou soudu.236  Právní úprava formálních náležitostí je 

autonomní a úplná a nelze se v této souvislosti dovolávat vnitrostátních právních norem.237 

Základní formou je písemné sjednání dohody o volbě soudu, a to buď jako samostatné dohody 

nebo formou doložky smlouvy. Písemně sjednaná dohoda musí být podepsaná oběma stranami 

nebo musí být alespoň zřejmé, že dotčená strana mohla o doložce rozumně vědět.238 Problém 

může vyvolávat, pokud je dohoda o volbě soudu obsažena v obchodních podmínkách. Soudní 

dvůr opakovaně judikoval, že musí být prokázáno, že druhá strana opravdu souhlasila s tím, že 

se vzdává pravidel mezinárodní příslušnosti, která by se na případ aplikovala normálně.239 

Pokud je tedy doložka o volbě soudu obsažena v přiložených obchodních podmínkách, proto 

aby byla doložka účinná, musí smlouva podepsaná oběma osobami obsahovat výslovný odkaz 

na tyto obchodní podmínky, ač byly ke smlouvě přiloženy. 240  Dohodu lze sjednat i ústně 

s následným písemným potvrzením, u které však postačí, když je druhé straně doručeno a ona 

nevznese námitky.241 K zajímavému závěru došel Soudní dvůr v rozsudku C-214/89, Powell 

Duffryn plc proti Wolfgangu Petereitovi. V tomto rozsudku se soud vyslovil, že doložka o 

volbě soudu sjednaná ve stanovách akciové společnosti je platná, i když strana neudělila 

s dohodou výslovný souhlas a ani se nedá uvažovat o ústním sjednání s písemným potvrzením. 

Soudní dvůr došel k tomu, že dohody o volbě soudu je třeba vykládat autonomně a jelikož 

každý akcionář ví nebo by měl vědět, že je stanovami vázán a k takovým stanovám má přístup, 

je doložka sjednána platně.242 Nařízení Brusel I bis výslovně stanovuje, že dohodu o volbě 

soudu lze sjednat i elektronickými prostředky, pokud umožňují trvalý záznam. 243  Toto 

                                                        
235  Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, KOM(2009) 175 v konečném znění. s. 33. In: EUR-lex 

[právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
236 Rozsudek SDEU ze dne 14. 12. 1976, věc 24/76, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. 

proti Rüwa Polstereimaschinen GmbH. bod 7. 
237 Rozsudek SDEU ze dne 24. 6. 1981, věc C-150/80, Elefanten Schuh GmbH proti Pierru Jacqmainovi. bod 26. 
238 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 151. 
239 Rozsudek SDEU ze dne 14. 12. 1976, věc 24/76, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. 

proti Rüwa Polstereimaschinen GmbH. bod 9. 
240 Tamtéž, bod 10. 
241 Rozsudek SDEU ze dne 11. 7. 1985, věc 221/84, F. Berghoefer GmbH & Co. KG proti ASA SA. bod 16. 
242 Rozsudek SDEU ze dne 10. 3. 1992, věc C-214/89, Powell Duffryn plc proti Wolfgangu Petereitovi. bod 27-

28. 
243 Čl. 25 odst. 2 Nařízení Brusel I bis. 
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ustanovení Bruselská úmluva z pochopitelných důvodů neměla a obsahovalo ho až Nařízení 

Brusel I. 

 S přistoupením Dánska a Spojeného království k Bruselské úmluvě přibyla možnost 

sjednat dohodu o volbě soudu ve formě, která odpovídá zvyklosti zavedené mezi stranami. 

Ustanovení zůstalo zachováno i v Nařízení Brusel I bis. Jde o ustanovení, které chrání dobrou 

víru stran, které spolu dlouhodobě obchodují, a jestliže způsob obchodování zahrnoval i dohodu 

o volbě soudu, která je však jasně prokázána, je možné se této dohody legitimně dovolat i ve 

vztahu k následujícím obchodům, které probíhají stejným či obdobným způsobem.244  

 Další možností, jak lze sjednat dohodu o volbě soudu méně striktní formou, než 

stanovuje čl. 25 odst. 1 písm. a), je formou, která odpovídá zvyklostem, které strany znaly či 

musely znát, za podmínky, že jsou tyto zvyklosti obecně známy v daném odvětví 

mezinárodního obchodu. Text vychází z Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží. 245 

Začlenění tohoto ustanovení do Bruselské úmluvy bylo reakcí na rozsudek SDEU 25/76, 

Galeries Segoura SPRL proti Société Rahim Bonakdarian. Do té doby se totiž musely obchodní 

podmínky s doložkou o volbě soudu vždy písemně potvrzovat, což ale neodpovídalo praxi, ve 

které se obchodní podmínky posílaly spolu s potvrzujícím dopisem a další písemné potvrzení 

by obchod zdržovalo a zatěžovalo.246 Uvolnění písemné formy neznamená, že by při dohodě 

neměl být přítomen konsensus stran, ten se ale u této formy presumuje.247 Obchodní zvyklostí 

v mezinárodním obchodu rozumíme určitý způsob jednání, který je obecně a pravidelně 

následován podnikateli v daném odvětví při uzavírání smluv určitého typu.248  Zvyklost se 

určuje dle odvětví, nikoliv dle vnitrostátního právního řádu či obecně dle mezinárodního 

obchodu. Výklad není do dnešní doby zcela vyjasněn a v praxi je tak tento způsob uzavírání 

využíván minimálně, zřejmě z důvodu nedostatečné právní jistoty co do platnosti takové 

dohody.249 

                                                        
244 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 154. 
245 Čl. 9 odst. 2 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. 4. 1980. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
246 Schlosserova zpráva, cit. d., bod 179. 
247 Rozsudek SDEU ze dne 20. 2. 1997, věc C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) proti Les 

Gravières Rhénanes SARL. bod 17-19 a rozsudek SDEU ze dne 16. 3. 1999, věc C-159/97, Trasporti 

Castelletti Spedizioni Internazionali SpA proti Hugo Trumpy SpA. bod 19-21.  
248 Rozsudek SDEU ze dne 20. 2. 1997, věc C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) proti Les 

Gravières Rhénanes SARL. bod 23. 
249 HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application of Regulation Brussels 

I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität, 2007 [cit. 

2019-10-23]. bod 382-383. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf. 
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4.4 Působnost dohod o volbě soudu 

 S Nařízením Brusel I bis přišla velká změna a čl. 25 se nyní vztahuje i na dohody o 

volbě soudu uzavřené stranami, které mají obě bydliště mimo EU. Původně navrhovaná 

univerzální působnost v podobě možnosti dohod o volbě ve prospěch soudů třetích států však 

do konečné podoby nařízení neprošla. V této souvislosti je třeba nejprve zmínit rozsudek SDEU 

281/02, Andrew Owusu proti N. B. Jacksonovi a dalším. Pan Andrew Owusu podal ve 

Spojeném království žalobu proti panu N. B. Jacksonovi. Oba účastníci měli bydliště ve 

Spojeném království. Pan Owusu si od pana Jacksona pronajal dům na Jamajce a utrpěl tam 

zranění, za která následně požadoval odškodnění. Pan Jackson se bránil námitkou nepříslušnosti 

britského soudu a tvrdil, že spor má daleko užší vztah k Jamajce, a soud by měl proto aplikovat 

doktrínu forum non conveniens. Britský soud se následně obrátil na Soudní dvůr s předběžnou 

otázkou. Ten rozhodl, že čl. 2 Bruselské úmluvy (čl. 4 Nařízení Brusel I bis) je kogentní povahy 

a lze se od něj odchýlit pouze v případech výslovně stanovených. Tím na jednu stranu Soudní 

dvůr řekl, že soudy členských států nemohou postupovat dle pravidla forum non conveniens, na 

druhou stranu tím s vysokou pravděpodobností vyloučil i použití dohod o volbě soudu ve 

prospěch soudů třetích států, neboť Bruselská úmluva (a ani Nařízení Brusel I bis) explicitně 

neumožňuje odchýlení se od obecných pravidel v této otázce. Soudní dvůr je za tento 

formalistický postup kritizován, neboť zcela popírá princip autonomie vůle, na kterém je 

Nařízení Brusel I bis postaveno. 250  Ani některé soudy členských států s tímto závěrem 

nesouhlasí a navzdory judikátu aplikují na dohody ve prospěch soudu třetího státu své národní 

právo.251  

 Je otázka, jak se v této věci bude dále vyvíjet judikatura Soudního dvora, neboť 

legislativně se tento problém ani po revizi nevyřešil. Nařízení Brusel I bis nijak neřeší otázku 

dohod o volbě soudu ve prospěch třetích států a zřejmě se nejednalo o opomenutí. Komise se 

při diskuzi o revizi Nařízení Brusel I vyjádřila tak, že má zájem na tom, aby se na tyto dohody 

aplikovala Úmluva o dohodách o volbě soudu z 30. 6. 2005 (dále jen „Haagská úmluva o 

dohodách o volbě soudu“).252 Ta je pro členské státy EU (včetně Dánska) závazná od 1. 12. 

                                                        
250 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 128 nebo FENTIMAN, Richard. CIVIL JURISDICTION AND THIRD STATES: 
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251 HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application of Regulation Brussels 

I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität, 2007 [cit. 

2019-10-23]. bod 388. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf. 
252 Záznam ze zasedání výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti z 20. 9. 2011.[online] Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20110920-0900-COMMITTEE-JURI. 
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2015.253 Záměr nezdvojovat právní úpravu je chvályhodný, nicméně vyvolává řadu problému. 

Za prvé, doložky uzavřené za účinnosti Nařízení Brusel I bis a před účinností Haagské úmluvy 

o dohodách o volbě soudu nebudou nikdy požívat právní ochrany.254 A za druhé, Haagská 

úmluva o dohodách o volbě soudu neřeší problematiku komplexně. Je totiž limitována pouze 

na výlučné dohody o volbě soudu, vylučuje z působnosti určité oblasti, na které se Nařízení 

Brusel I bis uplatňuje (např. přeprava osob a zboží, platnost a porušování práv z duševního 

vlastnictví) a je uplatnitelná pouze pro státy, které jsou smluvními stranami této úmluvy, tzn. 

že zvolený soud musí být na území smluvního státu a jen rozsudky takového státu mohou být 

uznány v ostatních smluvních státech.255  

 Vyvstává tak otázka, jakou právní úpravu použijeme v případě zvolení soudu třetího 

státu, pokud se neaplikuje Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu. Jelikož tvůrci Nařízení 

Brusel I bis se snažili nenechat téměř žádný prostor pro národní právo, je třeba vykládat 

existující pravidla za účelem zaplnění mezer.256 Nejlepší řešení se zdá být rozšíření čl. 25 i na 

dohody ve prospěch třetích států, problémem je, že pravidly Nařízení Brusel I bis nelze vázat 

soudy třetích států a bylo by třeba nějakým způsobem zabezpečit ochranu účastníků dle 

standardů Evropského justičního systému.257  

 Touto problematikou se před přijetím Nařízení Brusel I bis zabývala i Evropská skupina 

pro mezinárodní právo soukromé, která vypracovala pozměňovací návrh počítající s rozšířením 

působnosti ve prospěch třetích států. Jejich návrh obsahoval nový článek stanovující, že 

s ohledem na dohodu o volbě soudu nečlenského státu nepovedou soudy členských států řízení, 

dokud zvolený soud neprohlásí svou nepříslušnost.258 Soud členského státu nicméně může 

konat řízení, pokud se ukáže, že zvolený soud nevydá rozhodnutí v přiměřené době nebo pokud 

rozsudek zvoleného soudu nebude možné uznat a vykonat podle práva soudu, u kterého bylo 

řízení zahájeno jako první.259 Chybí však úprava postupu, pokud se ukáže, že soudní ochrana 

                                                        
253 Rozhodnutí Rady ze dne 4. 12. 2014 o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. 6. 2005 o dohodách o volbě soudu 

jménem Evropské unie (2014/887/EU) In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ a Denmark accedes to the Choice of 

Court Convention. Hague Conference on Private International Law [online]. 1. 6. 2018 [cit. 2019-10-23]. 

Dostupné z: https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=611. 
254 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 182. 
255 Čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu. 
256 KOHLER, Christian. Agreements conferring jurisdiction on courts of third states. In: POCAR, F., VIARENGO, 

I. VILLATA, F. C. Recasting Brussels I: Proceedings of the conference held at the University of Milan on 

November 25-26, 2011. Milano: Casa editrice dott. A. Milani, 2012. 381 s. ISBN 978-8813314699. s. 203. 
257 KOHLER 2011, cit. d., s. 203-204. 
258 Čl. 23bis Proposed amendment of Chapter II of Regulation 44/2001 in order to apply it to external situations, 

Bergen, on 19–21 September 2008 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: https://www.gedip-

egpil.eu/documents/gedip-documents-18pe.htm. 
259 Tamtéž. 
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ve státě zvoleného soudu nesplňuje mezinárodní standardy. 260  Volba soudu třetího státu 

zároveň otvírá prostor pro použití imperativních norem práva tohoto zvoleného soudu, čehož si 

strany nemusí být vědomy.261 Ukázkou, ač z prostředí EU, může být případ rozsudku SDEU 

381/98, Ingmar GB Ltd proti Eaton Leonard Technologies Inc., ve kterém se Soudní dvůr 

vyslovil, že i když si strany zvolily jako rozhodné právo kalifornské, britský soud, který spor 

rozhodoval, má použít některá ustanovení směrnice EU o obchodních zástupcích, za což byl 

kritizován pro až příliš extenzivní výklad pojmu imperativních norem.262 

 Ani v otázce širší působnosti dohod o volbě soudu nebyla vůle unijních zákonodárců 

nastolit výslovné normativní řešení. Rozumím, že se jedná o nelehkou, zejména politickou, 

problematiku, nicméně mám za to, že v době neustálého rozvoje mezinárodního obchodu, a to 

nejen v rámci EU, by stanovení jednoznačných pravidel pro univerzální působnost znamenalo 

právní jistotu pro všechny zúčastněné. Zvlášť, pokud existují možnosti, jak takového cíle 

dosáhnout. V zásadě souhlasím s řešením, že na dohody o volbě soudů třetích států je 

aplikována samostatná úmluva, tj. Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu, nikoliv nařízení 

EU, neboť je tím zajištěna vázanost smluvních stran a soudů třetích států konkrétní právní 

úpravou. Je nicméně třeba vyřešit řadu otázek, které tím vyvstávají a které jsou vytyčeny výše. 

Odpověď nám může dát Soudní dvůr či unijní zákonodárce v jedné z dalších revizí. 

4.5 Právo rozhodné pro materiální platnost dohody o volbě soudu 

 Ač Soudní dvůr prosazuje co nejširší autonomní výklad čl. 25, aby byla zajištěna 

jednotná aplikace práva EU, jsou určité otázky, které Nařízení Brusel I bis výslovně neupravuje 

a není je ani možné dovodit judikaturou Soudního dvora. Soudy členských států je proto  

posuzovaly podle svého vnitrostátního práva (např. otázky omylu či tísně při uzavírání dohody). 

Do přijetí Nařízení Brusel I bis nebylo jasné, jakým právem se tyto otázku budou řídit. Některé 

soudy aplikovaly lex fori, některé lex causae a docházelo tak k případům, kdy byla dohoda 

o volbě soudu v jednom členském státě prohlášena za platnou a v jiném za neplatnou.263 

Nařízení Brusel I bis přišlo s řešením a po vzoru Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu 

do čl. 25 odst. 1 včlenilo pravidlo, dle kterého se budou otázky věcné platnosti dohody o volbě 

práva řídit lex fori.  

                                                        
260 KOHLER 2011, cit. d., s. 204. 
261 Tamtéž, s. 206-212. 
262 BŘÍZA 2012, cit. d., s. 76. 
263 HESS, Burkhard, Thomas PFEIFFER, Peter SCHLOSSER. Report on the Application of Regulation Brussels 

I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03 [online]. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität, 2007 [cit. 

2019-10-23]. bod 377. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf. 
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 To však otevřelo jinou otázku, a to, zda se se použije pouze hmotné vnitrostátní právo 

soudu či i jeho kolizní normy. Pro použití kolizních norem svědčí zejména samotná preambule 

Nařízení Brusel I bis.264 Nicméně z důvodu shodné úpravy lze čerpat i ze zdrojů k čl. 5 Haagské 

úmluvy o dohodách o volbě soudu, v důvodové zprávě k ní se uvádí, že pojem „právo 

státu“ v sobě zahrnuje i kolizní normy, jinak by text úmluvy mluvil o vnitrostátním právu.265 

Někteří se ale domnívají, že toto řešení není v souladu se zásadami, na kterých je Nařízení 

Brusel I bis postaveno, zejména autonomií vůle a jednotné aplikace evropského práva.266 

V rámci EU totiž neexistuje jednotné kolizní pravidlo pro dohody o volbě soudu, Nařízení 

Řím I je z působnosti výslovně vylučuje.267 Kolizní pravidla jednotlivých členských států jsou 

proto odlišná a některé státy, např. Německo, dokonce s ohledem na přijetí Nařízení Řím I 

kolizní pravidla pro závazky ze smluv zrušily.268 Pro zachování jednotnosti v rámci EU by bylo 

vhodnější analogicky aplikovat ustanovení Nařízení Řím I, tedy materiální platnost dohody 

o volbě soudu posuzovat dle zvoleného práva, zřejmě stejného jako pro hlavní smlouvu, 

a pokud by neexistovalo takto zvolené právo, postupovalo by se dle obecných ustanovení 

Nařízení Řím I. 269  Nicméně se domnívám, že důvody pro aplikaci kolizních norem jsou 

přesvědčivější. 

 Před přijetím Nařízení Brusel I bis byla kromě lex fori zvažována i jiná řešení, např. 

odkaz na evropské smluvní právo (konkrétně na budoucí Společný referenční rámec pro 

evropské smluvní právo) či aplikace stejného hmotného práva použitého na spornou otázku 

v hlavní smlouvě, ve které je dohoda o volbě soudu začleněna, a hmotné právo zvoleného soudu 

aplikovat jen v případě, že žádná hlavní smlouva neexistuje.270   

                                                        
264 Bod 20 preambule Nařízení Brusel I bis. 
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat právní úpravu mezinárodní příslušnosti 

soudů v Nařízení Brusel I bis s důrazem na institut dohod o volbě soudu. Aby práce nespočívala 

pouze v popisu jednotlivých ustanovení nařízení, zabývala se též porovnáním právní úpravy 

Nařízení Brusel I bis s úpravou předcházejícího Nařízení Brusel I. Za tímto účelem byl stanoven 

dílčí cíl spočívající v odpovědi na tyto výzkumné otázky: Jaké změny přineslo Nařízení 

Brusel I bis oproti Nařízení Brusel I a je možné tyto změny považovat za přínos pro evropské 

mezinárodní civilní právo procesní?  

 Stěžejním tématem revize Nařízení Brusel I, kterým se zabývá kapitola druhá této práce, 

bylo zavedení univerzální působnosti nařízení, která by zaručila, že i ve sporu, ve kterém má 

žalovaný bydliště ve třetím státě, bude pro žalobce s bydlištěm v členském státě EU zajištěna 

ochrana dle práva EU. Návrh revize určoval, že pravidla stanovená nařízením se vztahují i na 

osoby, které nemají bydliště na území žádného členského státu. Do konečného znění Nařízení 

Brusel I bis se zejména pro nedostatečnou politickou vůli univerzální působnost nařízení jako 

celku nedostala, projevila se ovšem v rámci jednotlivých ustanovení popsaných zejména 

v kapitole třetí diplomové práce.  

 Významnou změnou je rozšíření působnosti pravidel mezinárodní příslušnosti určených 

na ochranu zaměstnanců a spotřebitelů. Nařízení Brusel I bis se použije na žaloby podané těmito 

skupinami osob i v případě, že žalovaná silnější smluvní strana má bydliště mimo území EU 

a nemá zde ani pobočku, zastoupení či jinou provozovnu. Změna přináší, že uvedené skupiny 

osob mají zaručen evropský standard jejich procesních práv.  

 Za přínos lze jednoznačně označit očekávané rozšíření působnosti dohod o volbě soudu 

popsané ve čtvrté kapitole této práce. U dohod o volbě soudu byla odstraněna podmínka 

bydliště alespoň jedné ze stran na území EU, dohodu tak může uzavřít kdokoliv. Za 

politováníhodné lze označit skutečnost, že unijní zákonodárce nedošel ještě dále a nerozšířil 

pravidla pro dohody o volbě ve prospěch soudů třetích států. Ty totiž zůstaly neupraveny 

a dosud není vyjasněna otázka, který právní předpis aplikovat, pokud nebude použita Haagská 

úmluva o dohodách o volbě soudu. 

 Ne vždy ovšem unijní zákonodárce vymezil přesné hranice mezi působností nařízení. 

Již za doby účinnosti Nařízení Brusel I probíhala diskuze, zda se ustanovení o mezinárodní 

příslušnosti založené podřízením se zahájenému řízení použijí i na osoby s bydlištěm mimo 

členské státy EU. Většina odborné veřejnosti se shodla, že v důsledku judikatury Soudního 

dvora je pro založení mezinárodní příslušnosti podřízením se bydliště žalovaného nepodstatné. 
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Text Nařízení Brusel I bis ovšem toto výslovně neuvádí, naopak ve výjimkách uvedených 

v čl. 6 ustanovení čl. 26 chybí. 

 Druhá kapitola se rovněž zabývala dalším důležitým tématem revize Nařízení Brusel I, 

a to vztahem mezi nařízením a rozhodčím řízením. Oblast rozhodčího řízení byla z působnosti 

Nařízení Brusel I výslovně vyloučena. Při přípravě Nařízení Brusel I bis proběhla diskuze, zda 

některé otázky rozhodčího řízení nemají být nařízením upraveny (např. rozhodování o platnosti 

rozhodčí smlouvy), do výsledného textu se však tato diskuze bohužel promítla pouze do bodu 

12 preambule, neboť bylo shledáno, že právní úprava v Newyorské úmluvě je dostatečná. 

Vzhledem k dosavadní judikatuře Soudního dvora a sporným výkladům by ale dle mého názoru 

mělo být jasné vymezení mezi nařízením a rozhodčím řízením uvedeno přímo v normativním 

textu Nařízení Brusel I bis. 

 Velmi očekávanou změnou bylo přepracování ustanovení o litispendenci, kterými 

se práce zabývá ve třetí kapitole. Za účinnosti předcházející právní úpravy se totiž vyvinula 

praxe spočívající v co nejrychlejším podání žaloby u soudů, které jsou známy svým 

dlouhotrvajícím rozhodováním, a to přesto, že tyto soudy nebyly k řízení příslušné. Řízení 

se tak značně protáhlo. Tento kritizovaný postupu nicméně „schválil“ i Soudní dvůr, který 

uvedl, že ustanovení Bruselské úmluvy musí být dodržována i za situace, kdy je žaloba 

z taktických důvodu záměrně podána u jiného než dohodou zvoleného soudu. Návrhů možných 

řešení tohoto problému bylo více, Nařízení Brusel I bis ale nakonec zvolilo takové řešení, které 

stanovilo, že pokud je soud určen dohodou o volbě soudu, rozhoduje takto zvolený soud o své 

příslušnosti jako první a ostatní soudy přeruší řízení do vydání takového rozhodnutí. Tvůrci 

si ovšem zřejmě neuvědomili, že toto řešení může problém dokonce prohloubit, neboť 

vypočítavá strana již nemusí pospíchat s podáním žaloby. S podáním žaloby s odkazem 

na vymyšlenou dohodu o volbě soudu se sice nařízení snaží vypořádat v bodu 22 preambule, 

který říká, že ustanovení o překážce litispendence se za této situace nepoužije, nejedná se však 

o normativní ustanovení, a i pokud by se podle něj postupovalo, výsledek by byl stejný jako 

za Nařízení Brusel I. Uvidíme, jaký výklad k tomuto postupu zaujme Soudní dvůr. Je možné i 

to, že unijní zákonodárce zvolí v příští revizi nařízení jiné řešení a inspiruje se např. Haagskou 

úmluvou o dohodách o volbě soudu, která umožňuje posoudit platnost dohody o volbě soudu 

kterémukoli soudu. 

 V diplomové práci jsou na několika místech uvedeny i návrhy, které se do Nařízení 

Brusel I bis nakonec nedostaly. Můžeme na nich však sledovat možný budoucí vývoj 

evropského mezinárodního civilního práva procesního. Příkladem může být pravidlo forum 

necessitatis zajišťující, že i přestože nejsou soudy členského státu příslušné k rozhodování, 
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mohou věc rozhodnout, pokud to vyžaduje právo na spravedlivý proces. Jedná se o případy, 

kdy by příslušné soudy nemohly rozhodnout např. z důvodu špatné politické situace ve státě. 

Pouze v úvahách zůstal i další návrh zakotvující pravidlo forum rei sitae pro všechny movité 

věci, tzn. že by byla dána zvláštní příslušnost pro soudy místa, kde se nachází daná movitá věc 

v okamžiku, kdy je zahájeno řízení. Existovaly totiž obavy, že by docházelo k záměrnému 

přesouvání movitých věcí za účelem výběru soudu. Toto pravidlo bylo nakonec začleněno 

pouze pro řízení o navrácení kulturních statků dle směrnice 93/7/EHS. 

 Práce předkládá ucelený a přehledný vhled do problematiky mezinárodní příslušnosti 

soudů v Nařízení Brusel I bis, která je však natolik obsáhlá, že nebylo ani cílem práce popsat 

a analyzovat ji vyčerpávajícím způsobem. Přidaná hodnota této práce spočívá v rozboru změn 

oproti Nařízení Brusel I a v jejich kritickém posouzení s předložením relevantních názorů 

odborné veřejnosti, jehož shrnutí je uvedeno výše. 
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Úprava mezinárodní příslušnosti soudů v nařízení Brusel I bis  

Abstrakt 

 

 Práce se zabývá právní úpravou mezinárodní příslušnosti soudů v Nařízení Brusel I bis 

a jejími změnami oproti předcházející úpravě v Nařízení Brusel I. Práce rovněž neopomíná 

představit návrhy změn, které se nakonec do Nařízení Brusel I bis nedostaly. Zvláštní důraz je 

kladen na institut dohody o volbě soudu a také na sporné otázky týkající se Nařízení Brusel I 

bis. Práce je členěna do 4 kapitol.  

 První kapitola se zabývá historickým vývojem evropské právní úpravy mezinárodní 

příslušnosti soudů, který šel ruku v ruce s vývojem evropské integrace. Představeno je pozadí 

tvorby Bruselské úmluvy, Luganské úmluvy, Nařízení Brusel I a jeho revize.  

 Druhá kapitola se zaměřuje na působnost Nařízení Brusel I bis. Před samotnou analýzou 

jednotlivých ustanovení působnosti je věnována pozornost mezinárodnímu prvku jako 

implicitní podmínce použití nařízení. Následuje rozbor věcné působnosti s důrazem na výklad 

pojmu „občanské a obchodní věci“. V rámci popisu osobní působnosti se práce zabývá původně 

navrhovanou univerzální působností nařízení, která však byla realizována pouze v rámci dílčích 

ustanovení Nařízení Brusel I bis. Není vynechána ani působnost teritoriální a časová. Konec 

kapitoly je zaměřen na vztah Nařízení Brusel I bis k mezinárodním smlouvám či jiným 

nástrojům právní regulace. 

 Třetí kapitola se zabývá jednotlivými pravidly mezinárodní příslušnosti a vztahu mezi 

nimi. Práce postupuje od obecního pravidla k pravidlům zvláštním. Popsána jsou pravidla 

mezinárodní příslušnosti na ochranu zvláštních skupin osob, pravidla výlučné příslušnosti 

a pravidla tzv. „tiché prorogace“. Konec kapitoly je věnován institutu překážky litispendence 

a jeho vývoji. 

 Čtvrtá a poslední kapitola se zaměřuje na dohody o volbě soudu. Popsány jsou 

materiální a formální náležitosti těchto dohod, jejich působnost a vztah k právním řádům třetích 

států. Nakonec je rozebrána problematika rozhodného práva pro materiální platnost dohody 

o volbě soudu. 

 

Klíčová slova: nařízení Brusel I bis, mezinárodní příslušnost soudů, dohoda 

o volbě soudu 
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Regulation of international jurisdiction of courts in Brussels I bis 

Regulation 

Abstract 

 

 This master thesis deals with the international jurisdiction of courts in Brussels I bis 

Regulation. The main aim is to analyse the provisions of the Brussels I bis Regulation and 

compare them with the previous Brussels I Regulation and with the proposed amendments. 

Attention is paid to the choice of court agreements as an instrument providing the party 

autonomy, and also to the controversial issues of the new regulation. The thesis is divided into 

four chapters.  

 The first chapter presents the history of the European international jurisdiction which is 

reliant on the development of the European integration. It shows the background of preparation 

of the Brussels Convention, the Lugano Convention, the Brussels I Regulation and its recast. 

 The second chapter focuses on the scope of application of the Brussels I bis Regulation. 

Before the analyse of individual provision, the attention is paid to the international element as 

the implicit condition to apply the Brussels I bis Regulation. The thesis then explores the 

material scope of the regulation stressing the term “civil and commercial matters”. The 

originally proposed universal scope is examined within the personal scope of the regulation. 

However, it was implemented only partially. The personal scope is followed by the territorial 

and temporal scope of application. The end of this chapter addresses the interaction between 

the regulation and international agreements or other instruments. 

 The third chapter deals with the rules of international jurisdiction and the interaction 

between them. The thesis outlines the general and special provisions on international 

jurisdiction aiming at protecting a weaker party, exclusive jurisdiction and the “tacit 

prorogation”. At the end, the chapter examines the provisions on lis pendens which went 

through significant development. 

 The last chapter describes the choice of court agreements. It addresses the material and 

formal requirements of these agreements, the scope of their application and their interaction 

with the law of third states. The chapter is ended with the issue of applicable law on the 

substantial validity of the choice of court agreements. 

 

Keywords: Brussels I bis Regulation, international jurisdiction, choice of 

court agreement 


