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Úvod  

Ve stále propojenějším světě se interakce mezi osobami podléhajícími různým právním řádům 

staly běžnou součástí našich životů a díky překotnému rozvoji v dopravě a komunikaci se 

ekonomiky států světového společenství stávají každým dnem provázanějšími. Tato ekonomická 

globalizace s sebou přináší značný přeshraniční pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Globalizace 

se však netýká pouze velkých korporací a států, ale dopadá na každou jednotlivou osobu – 

objednávky zboží či služeb z cizích zemí prostřednictvím internetu nebo dovolená v zahraničí jsou 

naprostým standardem. Dochází tak ke styku osob, které jsou subjekty různých právních řádů. 

Závazky vznikající ze styku takových subjektů však musí být nutně ovládány jedním právním 

řádem, tj. rozhodným právem. Určováním rozhodného práva závazkových vztahů s mezinárodním 

prvkem se zabývá mezinárodní právo soukromé. 

Tradičním těžištěm mezinárodního práva soukromého bývala vnitrostátní úprava jednotlivých 

států, nicméně roztříštěnost z toho pramenící omezovala zejména rozvoj mezinárodního obchodu, 

a proto je soudobým trendem naopak unifikace jak hmotného práva, tak kolizních norem. 

Unifikace hmotného práva probíhá zejména na mezistátní úrovni ve formě mezinárodních smluv 

upravujících určitou výseč závazkových právních vztahů. 

Unifikace kolizních norem je naopak soustředěna na úrovni nadnárodní. V této oblasti je 

nejdůležitějším hráčem bezesporu Evropská unie. Jedním z úkolů Evropské unie totiž je zajistit 

slučitelnost kolizních norem tak, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu. Úpravě 

závazkových vztahů s mezinárodním prvkem dominují dva instrumenty práva Evropské unie, a to 

nařízení Řím I pro smluvní závazkové vztahy a nařízení Řím II pro závazkové vztahy 

mimosmluvní.  

Ze shora uvedených důvodů je význam vnitrostátní úpravy závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem v právním řádu České republiky potlačován, ba až marginalizován, když 

se omezuje pouze na zbytkovou úpravu vztahů, které nejsou upraveny jinými instrumenty, ať už 

na úrovni Evropské unie nebo na úrovni mezinárodních smluv. Proto stojí v centru této práce 

rozbor nařízení Řím I a nařízení Řím II, který je dále doplněn základním rozborem mezinárodních 

smluv, jež považuji za podstatné. Vnitrostátní právní úpravě, s ohledem na její nízkou důležitost 

pro závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, se tato práce věnuje spíše okrajově. 

Cílem této práce je nejprve rozebrat základní teoretické pojmy související s určením 

rozhodného práva závazkového vztahu a poté podat ucelený, nikoliv však vyčerpávající, výklad 

k nejdůležitějším právním instrumentům, které upravují rozhodné právo závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem. Důraz bude kladen zejména na nařízení Řím I a nařízení Řím II, rozbor 
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relevantních ustanovení těchto nařízení a dále na identifikaci základních interpretačních problémů, 

které by s ohledem na autonomní výklad těchto nařízení a pojmů v nich obsažených mohly vyvstat. 

Na tyto výkladové problémy se poté pokusím nabídnout řešení, a to s odvoláním zejména na 

judikaturu Soudního dvora Evropské unie, jakož i českou a zahraniční odbornou literaturu.  

Věřím, že tato práce bude schopna poskytnout základní vodítko k aplikaci shora zmíněných 

právních norem těm, kdo se s problematikou určování rozhodného práva závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem setkají v praxi. 
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1 Základní pojmy 

1.1 Mezinárodní právo soukromé 

Základní politickou jednotkou světa je stát. Dle obecně přijímané teorie vypracované Georgem 

Jellinekem se stát skládá ze tří základních prvků kterými jsou území, národ (obyvatelstvo) a státní 

moc.1 Jak dále Jellinek uvádí: „Impériu nemůže dnes nikdo – ani bezdomovec – uniknouti, ledaže 

uprchne na poušť nebo k točně.2“.  

Ze shora uvedeného vyplývá, že každá osoba, ať už fyzická či právnická, musí být součástí 

některého z existujících států, musí být podrobena státní moci, a tím pádem i právnímu řádu toho 

kterého státu. To by samo o sobě nebylo problematické, nedocházelo-li by k interakcím mezi 

příslušníky jednotlivých států. Odvětví právního řádu, zabývající se vztahy vznikajícími mezi 

příslušníky různých států a problémy z toho plynoucími, se nazývá mezinárodní právo soukromé. 

Mezinárodní právo soukromé je v prvé řadě nezbytné odlišit od mezinárodního práva 

veřejného, tedy právního odvětví, zabývajícího se zejména vztahy mezi svrchovanými státy a 

jinými subjekty mezinárodního práva veřejného, kterým svrchované státy propůjčují právní 

subjektivitu. Typickými příklady právních vztahů upravenými mezinárodním právem veřejným 

může být např. těžba nerostného bohatství jedním státem ve výlučné ekonomické zóně jiného státu, 

či právo jednoho státu užít sílu vůči státu jinému. Na rozdíl od jediného mezinárodního práva 

veřejného, které je společné pro všechny státy, si každý stát vytváří své vlastní mezinárodní právo 

soukromé, nicméně jeho tvorba a obsah je silně ovlivněn mezinárodními smlouvami a právem 

Evropské unie. 

Subjekty mezinárodního práva soukromého jsou tedy, na rozdíl od mezinárodního práva 

veřejného, osoby soukromého práva, a mezinárodní právo soukromé se tak zabývá otázkami 

vyvstávajícími z interakcí osob soukromého práva, které se řídí právními řády různých států. Může 

se jednat například o sňatek tureckého občana s českou občankou, kupní smlouvu uzavřenou mezi 

společností se sídlem v USA a společností se sídlem ve Francii či lyžařskou nehodu v Alpách, 

jejímiž účastníky byly občanky České republiky a Itálie.   

Příčina vzniku těchto právních vztahů přesahujících rámec právního řádu jednoho státu je 

zjevná. Svět se postupně stává nejenom díky moderním technologiím, ale také nadnárodním 

organizacím, jako je například Evropská unie, propojenějším a pohyb osob, zboží a kapitálu a s tím 

 

 

 

1 JELLINEK, G. Všeobecná státověda, Praha: J. Leichter, 1906, s. 412-456. 
2 Tamtéž, s. 451. 
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související vznik právních vztahů zasahujících do právních řádů více států, ať už smluvních či 

mimosmluvních, se stává běžnou součástí našich životů. 

Prvotní definice mezinárodního práva soukromého a jeho obsahu, sestavené autory koncem 

19. století, působí dnes již poměrně zastarale a nekompletně. Za všechny je možno uvést definici 

Ludwiga von Bara, který uvádí, že mezinárodní právo soukromé stanovuje meze působnosti 

právních řádů různých států v soukromoprávních vztazích3. Von Bar sice správně poukazuje na to, 

že normy mezinárodního práva soukromého slouží k určení rozhodného práva toho kterého 

právního vztahu (tedy stanovují působnost právního řádu na soukromoprávní vztah), nicméně se 

již nezabývá otázkami příslušnosti soudů či jiných orgánů a věcí s tím souvisejících. Opomíjí 

taktéž problematiku uznávání a výkonu cizích rozhodnutí. 

Soudobou doktrínou je mezinárodní právo soukromé poté je chápáno jako „soubor právních 

norem, které výlučně upravují soukromoprávní poměry (tj. poměry práva občanského a 

obchodního) s mezinárodním prvkem, včetně právních norem upravujících postup soudů a jiných 

orgánu a účastníků, případně i jiných osob, a vztahy mezi nimi vznikající v řízení o 

soukromoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek“.4 

 

1.2 Závazkový vztah s mezinárodním prvkem 

1.2.1 Závazkový vztah obecně 

Závazek neboli obligace je bezpochyby nejdůležitějším a nejfrekventovanějším typem 

právního vztahu, který se v občanské společnosti vyskytuje. Už z římského práva je známa 

poučka, která říká, že obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae 

rei, secundum nostrae civitatis iura, tedy, že závazek je právní pouto, které nás svou 

nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění.5 

V momentálně platné a účinné právní úpravě lze nalézt definici závazku v ustanovení § 1721 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které říká, že: „Ze závazku 

má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto 

právo splněním dluhu uspokojit“.  

 

 

 

 

3 BAR, L. v. The Theory and Practice of Private International Law, Edinburgh: W. Green & Sons, 1892, s. 1. 
4 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 27-28. 
5 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona – Občanský zákoník. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, 2011, Sněmovní tisk 362/0, 6. volební období, s. 980. 
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Uvedená pozitivněprávní definice je ponechává prostor pro výklad, a proto je právní vědou 

upřesňována tak, že: „Závazkem v právním slova smyslu je společenský vztah, z něhož má osoba 

oprávněná (věřitel) vůči osobě povinné (dlužníku) právo na určitě chování – plnění (pohledávku) 

a dlužník má povinnost toto právo věřiteli uspokojit (dluh), který je upraven právem (tedy je jeho 

obsah za právem stanovených podmínek vynutitelný a chráněný).6“. 

Závazkové vztahy se v právní nauce dělí do dvou základních skupin, a to podle důvodu jejich 

vzniku. První skupinou závazkových vztahů jsou závazky ex contractu, druhou skupinou poté 

závazky ex delicto. Toto teoretické dělení závazkových právních vztahů je pro určení rozhodného 

práva závazkového právního vztahu s mezinárodním prvkem zásadní. Jak však bude níže 

rozvedeno, v právní praxi mezinárodního práva soukromého (zejména na úrovni Evropské unie) 

není hranice mezi smluvními a mimosmluvními závazkovými vztahy vždy jasná a k upřesnění 

dochází až soudním výkladem pozitivního práva. 

Oblast závazkových právních vztahů je téměř výlučně ovládána právními předpisy Evropské 

unie, a to nařízením Řím I7 pro smluvní závazkové vztahy a nařízením Řím II8 pro závazkové 

vztahy mimosmluvní. Nadnárodní povaze práva Evropské unie a požadavku na jednotnou aplikaci 

tohoto práva je tak potřeba přizpůsobit i výklad jednotlivých pojmů obsažených v relevantních 

právních předpisech a užít tzv. autonomní výklad.9 Autonomní výklad nezohledňuje význam 

srovnatelných vnitrostátních právních norem a pojmů. Výklad právních norem Evropské unie a 

pojmů v nich obsažených je svěřen soudnímu dvoru Evropské unie. 10 

 

1.2.2 Smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy v kontextu evropského práva 

Nařízení Řím I se dle jeho čl. 1 odst. 1 aplikuje na smluvní závazkové vztahy podle občanského 

a obchodního práva, avšak již dále opomíná přesně definovat, co se takovými závazkovými vztahy 

rozumí. Určité vodítko může poskytnout zejména negativní vymezení působnosti nařízení Řím I11,  

 

 

 

6 RABAN, P. et al. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 

2014, s. 19. 
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právo rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I). 
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 31. července 2007 o právo rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 
9 Viz bod č.11 preambule nařízení Řím II. 
10 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V. et al. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 375-376. 
11 Viz článek 1 odst. 2 nařízení Řím I. 
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a dále také bod 7 preambule nařízení Řím I, dle kterého by věcná působnost a ustanovení nařízení 

Řím I měla být v souladu s nařízením Brusel I12 a nařízením Řím II. 

Na rozdíl od nařízení Řím I, nařízení Řím II do určitě míry vymezuje pojem mimosmluvní 

závazkové vztahy, a to v jeho čl. 2 odst. 1, nazvaném „Mimosmluvní závazkové vztahy“, dle 

kterého platí, že pro účely nařízení Řím II zahrnuje škoda jakékoli následky civilního deliktu, 

bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního jednání.  

S ohledem na nejasné rozdělení působnosti nařízení Řím I a Řím II, a tím pádem i nejasné 

rozdělení závazků na smluvní a mimosmluvní (v kontextu práva Evropské unie), musela být 

pomyslná dělící čára nakreslena až judikaturou. Definitivní vymezení relevantních pojmů tak 

poskytuje Soudní dvůr Evropské unie. Rozsudkem Kalfelis13, ve kterém se soud zabýval pojmem 

„věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti“ obsaženým v čl. 5 odst. 3 nařízení 

Brusel I14, bylo judikováno, že pod pojem „věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní 

odpovědnosti“ je nutno podřadit všechny nároky, které směřují k uplatnění odpovědnosti 

žalovaného a které nesouvisí se smlouvou nebo s nároky ze smlouvy dle čl. 5 odst. 1 písm. a) 

nařízení Brusel I (čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Brusel I bis)15. Je tedy možno konstatovat, že 

v kontextu nařízení Brusel I, resp. Brusel I bis, kategorie věcí „týkajících se deliktní nebo 

kvazideliktní odpovědnosti“, tedy mimosmluvní závazkové vztahy, tvoří zbytkovou kategorii 

k věcem, ve kterých předmět sporu tvoří „smlouva nebo nároky ze smluv“. Dle odborné literatury 

neexistuje důvod, proč by tohoto principu nemohlo být užito pro určení působností nařízení Řím I 

a Řím II16.  

 

 

 

12 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech (Brusel I). Nařízení Brusel I bylo ke dni 10. 1. 2015 v celém rozsahu 

nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti 

a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis). 
13 Rozsudek SDEU č. C-189/87 ze dne 27. září 1988 ve věci Kalfelis v. Schröder a další.   
14 Čl. 5 odst. 3 nařízení Brusel I obsahuje v anglickém jazyce slovní spojení „in matters relating to tort, delict or 

quasi-delict“, oficiální české vyhotovení poté uvádí: „ve věcech týkajících se protiprávního jednání či jednání, 

které je postaveno na roveň protiprávnímu jednání“. Nařízení Brusel I bis obsahuje totožné ustanovení v čl. 7 

odst. 2 a zatímco anglické znění tohoto ustanovení je stejné, oficiální české vyhotovení již zní následovně: „ve 

věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti“. S ohledem datum vyhotovení práce je užíváno 

terminologie nařízení Brusel I bis. 
15 Tento závěr byl poté Soudním dvorem Evropské unie opakovaně potvrzen, např. v rozsudcích C-261/90 Reichert 

and Kockler v Dresdner Bank, C-51/97 Réunion européenne SA a další v Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV a 

Capitaine commandant le navire "Alblasgracht V002" či C-167/00 Verein für Konsumenteninformation v Karl 

Heinz Henkel. 
16 WILDERSPIN, R., PLENDER, M., The European Private International Law of Obligations. 4. vydání, Londýn: 

Sweet & Maxwell, 2015, odst. 2-2023. 
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Výklad pojmu „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ poskytl Soudní dvůr Evropské Unie 

v rozsudku Handte17, když konstatoval, že pod tento pojem nemohou být subsumovány situace, 

kdy do závazku nebylo stranami dobrovolně vstoupeno. Jinými slovy se tedy jedná pouze o 

případy, kdy byly povinnosti ze závazku převzaty dobrovolně. K dalšímu vymezení pojmu poté 

Soudní dvůr Evropské unie přistoupil v rozsudku Engler18, když dovodil, že pod něj lze zařadit i 

případy, kdy povinnosti budou danou smlouvou uloženy pouze jedné straně a dále konstatoval, že 

pojem „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ nevyžaduje uzavření smlouvy, a tak do něj je možno 

zařadit i případy, kdy se jedna strana domnívá, že druhá strana má v úmyslu uzavřít smlouvu, 

ačkoliv tomu tak není. 

Lze tedy shrnout, že v kontextu evropského práva je pro určení, zda se jedná o závazkový vztah 

smluvní či mimosmluvní, zásadní dobrovolnost vstupu jedné strany do závazku vůči straně druhé. 

Pokud strany vstoupí do závazku dobrovolně, bude se jednat o smluvní závazkový vztah, v 

opačném případě, tedy když prvek dobrovolnosti chybí, se bude jednat o mimosmluvní závazkový 

vztah.19 

 

1.3 Mezinárodní prvek 

Pojmem mezinárodní prvek se označuje konkrétní právně relevantní skutečnost, jejímž 

důsledkem je, že předmětný závazkový právní vztah má spojitost s více právními řády různých 

států. Mezinárodní prvek je tedy vlastnost závazkového vztahu, která zakládá specialitu takového 

závazkového vztahu k závazkovým vztahům vnitrostátním a s tím související nutnost uplatnění 

speciálních norem mezinárodního práva soukromého.20 

Mezinárodní prvek v závazkovém vztahu je dán zejména tehdy, spočívá-li propojení právního 

vztahu se zahraničím v: 

• subjektu, tedy účastníku právního vztahu, typicky se bude jednat o situace, kdy subjekt 

právního vztahu je občanem cizího státu v případě fyzické osoby, nebo kdy má subjekt 

sídlo v cizím státě v případě osoby právnické; 

• skutečnosti z pohledu práva významné pro vznik či existenci právního vztahu; 

 

 

 

17 Rozsudek SDEU č. C-26/91 ze dne 17. června 1992 ve věci Handte v. TMCS.   
18 Rozsudek SDEU č. C-27/02 ze dne 20. ledna 2005 ve věci Engler. 
19 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 185. 
20 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 23-24. 
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• předmětu právního vztahu, tedy věci, právu či jinému nehmotnému výsledku lidské 

činnosti, který má relevantní právní vztah k zahraničí; 

• právním vztahu, který právně souvisí nebo je právně závislý (akcesorický) na jiném 

právním vztahu, jestliže se tento právní vztah (základní či hlavní) řídí cizím právem.21 

Právní vztahy s mezinárodním prvkem lze dále rozdělit do dvou kategorií, a to na právní vztahy 

s relativním mezinárodním prvkem a na právní vztahy s mezinárodním prvkem absolutním. Právní 

vztah s relativním mezinárodním prvkem má souvislost pouze s jedním cizím státem, proto se 

z pohledu tohoto cizího státu předmětný právní vztah jeví jako domácí, zatímco právní vztah 

s absolutním mezinárodním prvkem souvisí se dvěma či více cizími státy. Každému z těchto cizích 

států by se tak předmětný právní vztah jevil jako mezinárodní. 22 

Předmětem mezinárodního práva soukromého jsou tedy pouze právní vztahy s absolutním 

mezinárodním prvkem.  

 

1.4 Rozhodné právo 

Jak již bylo nastíněno v úvodu práce, mezinárodní právo soukromé slouží mj. k určení 

rozhodného práva. Rozhodné právo závazkového vztahu s mezinárodním prvkem se nazývá 

obligační statut. Obligačním statutem se rozumí určitý soubor právních norem, kterým se bude 

daný závazkový právní vztah s mezinárodním prvkem řídit. Tento soubor právních norem může 

nabývat dvou podob, kterými jsou: 

• soubor mezinárodně sjednaných přímých norem, které jsou na základě 

mezinárodněprávního závazku součástí právního řádu toho kterého státu, přičemž 

orgán či soud, rozhodující o závazkovém právním vztahu s mezinárodním prvkem jich 

užije bez dalšího; 

• právní řád některého státu, který je určen orgánem či soudem rozhodujícím o 

závazkovém právním vztahu s mezinárodním prvkem po aplikaci příslušné kolizní 

normy, případně právní řád zvolený stranami takového závazkového vztahu.23 

Proces určení rozhodného práva pomocí aplikace kolizní normy si zde zaslouží alespoň krátké 

vysvětlení. Prvním krokem, který musí soud či rozhodující orgán učinit, je kvalifikace 

 

 

 

21 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 23-24. 
22 Tamtéž, s. 25. 
23 Tamtéž, s. 285. 
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(subsumpce) předmětného právního vztahu s mezinárodním prvkem, tedy zařazení právního 

vztahu do kategorie dle domácího právního řádu. Druhým krokem je poté identifikace příslušné 

kolizní normy upravující v domácím právním řádu institut dle kvalifikace předmětného právního 

vztahu a, za užití hraničního ukazatele obsaženého v kolizní normě, určení rozhodného práva a 

jeho následná aplikace. Briggs přirovnává proces aplikace kolizní normy k budníku (vnitrostátní 

soustava kolizních norem), do jehož jednotlivých přihrádek pracovník třídí zásilky (kvalifikace) 

tak, aby se dostaly ke svému adresátovi (navázání).24 

Nad rámec shora uvedeného je z praktického hlediska vhodné uvést, že s ohledem na 

vnitrostátní povahu mezinárodního práva soukromého, si každý stát autonomně vytváří svou 

soustavu kolizních norem, což nevyhnutelně vede k různému navázání. Jednomu právnímu vztahu 

s mezinárodním prvkem tedy mohou soudy či orgány různých států určit různé rozhodné právo. 

Proto je nezbytné již před uplatněním nároku u některého z příslušných orgánu veřejné moci 

analyzovat, k aplikaci kterého rozhodného práva toto povede, a zvolit co možná nejvýhodnější 

možnost. Tato praktika bývá nazývána „forum shopping“. 

Je možno shrnout, že rozhodné právo je soubor právních norem, kterým se řídí právní vztah 

s mezinárodním prvkem. Rozhodné právo závazkového právního vztahu se poté nazývá obligační 

statut. 

 

 

 

24 BRIGGS, A. The Conflict of Laws. 3. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 15. 
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2 Prameny právní úpravy 

2.1 Prameny právní úpravy dle metody 

Jak již bylo shora zmíněno, pro úpravu právních vztahů s mezinárodním prvkem vytváří každý 

stát (byť je tato tvorba značně ovlivňována vnějšími prvky) vlastní soustavu právních norem, 

jejichž účelem je určení práva, kterým se bude řídit ten který právní vztah. V současné době 

převažují dvě metody, se kterými normotvůrci upravující právní vztahy s mezinárodním prvkem 

pracují, a to normy přímé a normy kolizní. 

 

2.1.1 Normy přímé 

S ohledem na komplikovanost a nepraktičnost užívání kolizních norem se v mezinárodním 

právu soukromém stále častěji přistupuje k úpravě závazkových vztahů s mezinárodním prvkem 

právě normami přímými. Tyto normy mezi sebou zpravidla sjednávají státy ve formě 

mezinárodních smluv, přičemž signatáři těchto smluv se zároveň zavazují, že sjednané přímé 

normy se stanou součásti jejich vnitrostátních právních řádů a nadále budou aplikovány obdobně 

jako normy vnitrostátní. Tímto procesem dochází k unifikaci hmotněprávní úpravy vymezených 

právních vztahů.  

Unifikační práce států nejdále dospěly v oblasti mezinárodního obchodu a hospodářství, a to 

s ohledem na snahu o hospodářský a ekonomický rozvoj, který byl rozdíly v právních úpravách 

jednotlivých států jinak zpomalován. Z tohoto důvodu je zdaleka nejznámějším představitelem 

úpravy tohoto typu Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží25 (dále také 

jen „CISG“).  Unifikace však dosáhla vysokého stupně i v oblasti mezinárodní přepravy zboží, 

jedná se např. o Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě26 (dále také 

jen „CMR“). 

Jak již vyplývá ze shora uvedeného, přímé normy, na rozdíl od norem kolizních, samy obsahují 

hmotněprávní úpravu právních vztahů s mezinárodním prvkem, nemusí odkazovat na právní řád 

některého státu – upravují vztahy přímo. 

O přímou normu se tedy bude jednat pouze v případě, že bude splňovat následující znaky: 

• norma upravuje výlučně soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, 

• obsahuje přímou hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků právního vztahu a 

 

 

 

25 Vídeň, 11. dubna 1980, vyhlášená pod č. 160/1991 Sb. 
26 Ženeva, 19. května 1956, vyhlášená pod č. 11/1975 Sb. 
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• použije se bezprostředně, tedy aniž by na ni musela odkázat kolizní norma.27 

 

2.1.2 Normy kolizní 

Jak již z názvu vyplývá, kolizní normy jsou pravidla, jejichž účelem je řešit kolizi právních 

řádů jednotlivých států v případě, že předmětný právní vztah s mezinárodním prvkem má vazbu 

alespoň ke dvěma právním řádům různých států. Jedná se však pouze o kolizi obraznou, jejíž 

podstatu výstižně charakterizuje Bogdan, dle kterého se tato kolize „odehrává spíše v hlavě soudce 

než mezi různými právními řády.“28 

Účelem kolizní normy je autoritativně zodpovědět otázku, který z právních řádů, jež jsou 

v kolizi, má být na daný právní vztah s mezinárodním prvkem aplikován, tedy tzv. kolizní otázku. 

Z tohoto důvodu bývají kolizní normy také označovány jako normy o normách. Aby mohla kolizní 

norma definitivně odpovědět na kolizní otázku, musí z ní být zjevné, na kterou množinu právních 

vztahů či právních otázek se norma vztahuje a dále musí kolizní nezbytně určit, který právní řád 

bude na vytyčenou množinu aplikován. První část kolizní normy se nazývá rozsah, druhá navázání. 

Navázání se děje prostřednictvím tzv. hraničního ukazatele. Hraničním ukazatelem se rozumí 

konkrétní skutečnost, která je dostatečně důležitá, aby určila rozhodné právo. Může jít například 

o státní příslušnost některého z účastníků právního vztahu (lex patriae), místo, v němž bylo 

učiněno právní jednání (lex loci actus) či o místo, kde se nachází určitá věc (lex rei sitae). 

O kolizní normu se tedy bude jednat pouze v případě, že bude splňovat následující znaky: 

• norma nestanovuje věcnou úpravu právních vztahů, tedy nestanovuje práva a 

povinnosti účastníků právního vztahu, 

• norma odkazuje a přikazuje aplikaci jiných věcných norem a 

• norma ohraničuje oblast použití jiných právních norem.29 

 

2.1.3 Vztah přímých a kolizních norem 

Vztah přímých a kolizních norem je vztahem mezi úpravou zvláštní a obecnou, uplatní se tak 

výkladové pravidlo lex specialis derogat legi generali, a tedy kolizní normy budou aplikovány 

 

 

 

27 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 
Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 199. 

28 BOGDAN, M. Private International Law as Component of the Law of the Forum: General Course. The Hague: 

Hague Academy of International Law, 2012, s. 79. 
29 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 99.  
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pouze v případě, že daný závazkový vztah s mezinárodním prvkem nebude upraven přímou 

normou.  

S ohledem zejména na aktivitu Evropské unie na poli unifikace kolizních norem se nabízí 

otázka, jaké úpravě dát přednost v případě střetu unifikované kolizní normy s normou přímou. 

Vždy je potřeba se zabývat tím, jestli konkrétní unifikovaná kolizní norma obsahuje ustanovení, 

upravující její vztah k přímým normám obsažených v mezinárodních smlouvách, pokud do její 

působnosti spadají totožné právní vztahy s mezinárodním prvkem.30  

Pro účely této práce bude blíže rozebrán pouze vztah nařízení Řím I a Řím II s přímými 

normami obsaženými v mezinárodních smlouvách. Dle čl. 25 odst. 1 nařízení Řím I platí, že: 

„Tímto nařízením není dotčeno použití mezinárodních úmluv, jejichž stranou je jeden nebo více 

členských státu ke dni přijetí tohoto nařízení a které stanoví kolizní normy pro smluvní závazkové 

vztahy.“ Článek 28 nařízení Řím II obsahuje obdobnou úpravu. Jazykovým výkladem uvedeného 

ustanovení je nutno dojít k závěru, že upravuje pouze vztah nařízení Řím I, resp. Řím II, 

s mezinárodními smlouvami, které stanoví kolizní normy, neupravují tak vztah mezi nařízeními a 

mezinárodními smlouvami obsahující hmotněprávní unifikovanou úpravu, jako je například CISG, 

CMR, či COTIF31.  

Dle mého názoru je v obdobných případech nutné se přiklonit k aplikaci shora uvedeného 

výkladového pravidla lex specialis derogat legi generali, a tedy aplikovat přednostně mezinárodní 

smlouvy obsahující hmotněprávní unifikovanou úpravu před unifikovanými kolizními normami. 

Opačný závěr by byl v absolutním rozporu se základní ideou unifikace mezinárodního práva 

soukromého, tj. zejména zjednodušení mezinárodního obchodního a hospodářského styku a 

odstranění právní nejistoty plynoucí z povahy kolizních norem. 

Nad rámec shora uvedeného je vhodné uvést, že i v případě extenzivního výkladu citovaného 

ustanovení, a tím i jeho aplikace na mezinárodní smlouvy jako jsou CISG, CMR či COTIF, by byl 

výsledek totožný a hmotněprávní unifikovaná úprava by se uplatnila přednostně.32 

  

 

 

 

30 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 211. 
31 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Bern, 9. května. 1980, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb. 
32 OMLOR, S. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers 

GmbH, 2015, s. 506-507. 
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2.2 Prameny právní úpravy dle původu 

Z hlediska původu lze normy mezinárodního práva soukromého rozdělit do několika 

základních kategorií, a to na obsažené v mezinárodních smlouvách, normy práva Evropské unie a 

normy vnitrostátního původu. Pro správné určení rozhodného práva závazkového právního vztahu 

s mezinárodním prvkem je nezbytné tyto normy třídit dle jejich původu, který je určující pro 

vztahy přednosti mezi jednotlivými prameny práva. 

 

2.2.1 Mezinárodní smlouvy 

Jak vyplývá z předchozího textu, v České republice jsou, vedle vnitrostátních právních 

předpisů a předpisů práva Evropské unie, pramenem práva také mezinárodní smlouvy.33 Článek 

10 Ústavy ČR34 zakotvuje přednost vymezených mezinárodních smluv před zákonem. Obdobné 

ustanovení lze také najít v § 2 ZMPS, dle kterého se ZMPS použije pouze v mezích mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána. 

Mezinárodní smlouvy v oblasti mezinárodního práva soukromého lze rozdělit na 

mnohostranné a dvoustranné.  

Česká republika je vázána množstvím dvoustranných smluv o právní pomoci, které obsahují 

kolizní normy. S ohledem na čl. 25 odst. 2 nařízení Řím I a čl. 28 odst. 2 nařízení Řím II, která 

zakotvují přednost nařízení Řím I a Řím II před úmluvami uzavřenými výlučně mezi dvěma či 

více členskými státy Evropské unie, jsou však relevantní zejména smlouvy o právní pomoci se 

státy bývalého východního socialistického bloku. Jedná se o následující smlouvy: 

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o 

vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, Praha,  

18. dubna 1980, vyhlášená pod č. 80/1981 Sb.; 

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou 

republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních, Ulánbátar, 15. října 1976, vyhlášená pod č. 106/1978 Sb.; 

 

 

 

33 Smlouvy, které se staly závaznými pro právní předchůdce České republiky, jsou na základě čl. 4 ústavního zákona 

č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky závazné také pro 

Českou republiku. 
34 Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní 

republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a 

trestních, Bělehrad, 20. ledna 1964, vyhlášená pod č. 207/1964 Sb.; 

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních, Moskva, 12. srpna 1982, vyhlášená pod č. 95/1983 Sb.; 

• Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, 

Kyjev, 28. května 2001, vyhlášená pod č. 123/2002 Sb. m. s.; 

• Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a 

právních vztazích v občanských a trestních věcech, Taškent, 18. ledna 2002, vyhlášená 

pod č. 133/2003 Sb. m. s.; 

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou 

socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, Praha, 

12. října 1982, vyhlášená pod č. 98/1984 Sb. 

Prvořadým účelem uzavírání mnohostranných mezinárodních smluv v oblasti mezinárodního 

práva soukromého je sjednocení této oblasti práva. Sjednocování neboli unifikace znamená 

cílenou činnost unifikujících států, jejímž účelem je vytvoření jednotného znění právních norem. 

Signatáři těchto mezinárodních smluv mají poté povinnost uvést sjednané normy do platného 

práva svých právních řádů.35 Unifikace norem mezinárodního práva soukromého může probíhat 

ve dvou podobách, a to v podobě unifikace kolizních norem anebo v podobě unifikace přímých 

norem, tedy vytvoření jednotné hmotněprávní úpravy.  

Na poli sjednocování norem mezinárodního práva soukromého se angažuje hned několik 

mezinárodních institucí, jedná se např. o Komisi OSN pro mezinárodní obchodní právo (dále také 

jen „UNCITRAL“), Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva v Říme (dále také jen 

„UNIDROIT“) a Haagskou konferenci mezinárodního práva soukromého. Mezi nejvýznamnější 

mezinárodní smlouvy vytvářející jednotnou hmotněprávní úpravu v oblasti závazků lze zařadit 

zejména: 

• Vídeňskou úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Vídeň, 11. dubna 

1980, vyhlášenou pod č. 160/1991 Sb.; 

 

 

 

35 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 71. 
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• Úmluvu o promlčení při mezinárodní koupi zboží, New York, 14. června 1974, 

vyhlášenou pod č. 123/1988 Sb.; 

• Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), 

Ženeva, 19. května 1956, vyhlášenou pod č. 11/1975 Sb.; 

• Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel 

(CVR), Ženeva, 1. března 1973, vyhlášenou pod č. 91/2006 Sb. m. s.; 

• Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Bern, 9. května 1980, 

vyhlášenou pod č. 8/1985 Sb.; 

• Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská 

úmluva), Montreal, 28. května 1999, vyhlášenou pod č. 123/2003 Sb. m. s.; 

• Úmluvu o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI), 

Budapešť, 22. června 2001, vyhlášenou pod č. 32/2006 Sb. m. s.; 

• Úmluvu OSN o námořní přepravě zboží (Hamburská pravidla o konosamentech), 

Hamburk, 31. března 1978, vyhlášenou pod č. 193/1996 Sb. 

Mezi nejvýznamnější mezinárodní smlouvy unifikující kolizní normy závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem poté patří zejména Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody, 

Haag, 4. května 1971, vyhlášená pod č. 130/1976 Sb. nebo Římská úmluva o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy, Řím, 19. června 1980, vyhlášená pod č. 64/2006 Sb. m. s. (dále 

také jen „Římská úmluva“). Nutno podotknout, že Římská úmluva byla v právním řádu České 

republiky nahrazena nařízením Řím I. 

Vysoké množství uzavíraných mezinárodních smluv nevyhnutelně vede k tomu, že na některé 

otázky mezinárodního práva soukromého může přicházet v úvahu aplikace více mezinárodních 

smluv, které jsou pro ten který stát zavazující. Takové situace se v odborné literatuře označují jako 

střet mezinárodních smluv či konflikt konvencí.36 Střety mezinárodních smluv jsou materií 

mezinárodní práva veřejného, přičemž konkrétní řešení možných střetů nabízí zejména Vídeňská 

úmluva o smluvním právu, Vídeň, 23. května 1969, vyhlášená pod č. 15/1988 Sb. Může dojít 

k následujícím střetům mezinárodních smluv: 

• Domácí i cizí stát jsou vázány jednou mezinárodní smlouvou, přičemž jeden z nich je 

také vázán další mezinárodní smlouvou. Tento případ řeší čl. 30 odst. 4 písm. b) 

 

 

 

36 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 62. 
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Vídeňské úmluvy o smluvním právu a platí, že na vzájemná práva a závazky těchto 

států se použije smlouva, jejímiž stranami jsou oba státy. 

• Domácí i cizí stát jsou vázány dvěma mezinárodními smlouvami. V takovém případě 

je buď vztah mezi těmito mezinárodními smlouvami výslovně upraven v jedné z nich 

a k žádnému střetu tak nedochází, nebo vztah upraven není a je nutné zkoumat předmět 

úpravy těchto mezinárodních smluv: 

o Pokud je předmět upravený těmito mezinárodními smlouvami totožný, považuje 

se dle čl. 59 odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu dříve uzavřená smlouva 

za zaniklou, jestliže z později uzavřené smlouvy vyplývá nebo je jinak 

potvrzeno, že úmyslem stran bylo upravit daný předmět touto smlouvou, 

případně ustanovení později uzavřené smlouvy jsou natolik neslučitelná 

s ustanoveními dříve uzavřené smlouvy, že je nepřípustné aplikovat obě 

současně. Pokud by na střet smluv nebylo možno uplatnit citovaný čl. 59 odst. 1 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu, nabízí se postup dle čl. 30 odst. 3 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu a dříve uzavřená smlouva se může aplikovat pouze 

v tom rozsahu, v jakém jsou její ustanovení slučitelná s ustanoveními později 

uzavřené smlouvy. 

o Pokud předmět upravený těmito mezinárodními smlouvami není totožný, uplatní 

se obecné výkladové pravidlo lex specialis derogat legi generali. 

 

2.2.2 Právní předpisy Evropské unie 

Právo Evropské unie lze rozdělit do tří stupňů, a to na právo primární, právo sekundární a 

právo terciární. Primární právo Evropské unie se skládá ze Smlouvy o Evropské unii (dále také jen 

„SEU“) a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také jen „SFEU“), přičemž slouží zejména 

k vytvoření právního rámce pro další aktivitu Evropské unie. Z pohledu evropského 

mezinárodního práva soukromého je zásadní zejména čl. 81 SFEU37, dle kterého má Evropská 

unie za úkol rozvíjet justiční spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem založenou 

na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí, přičemž tato spolupráce 

může zahrnovat přijímání opatření pro sbližování právních předpisů členských státu. Za tímto 

 

 

 

37 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 31-32. 
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účelem přijímá Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření, která mají, 

zejména pokud je to nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu, za cíl zajistit mj. také 

slučitelnost kolizních norem a pravidel pro určení příslušnosti platných v členských státech. 

Sekundárním právem Evropské unie se rozumí nařízení, směrnice, rozhodnutí a stanoviska, 

která přijímají orgány Evropské unie na základě čl. 288 SFEU za účelem výkonu pravomocí 

svěřených Evropské unii. Právě sekundární právo tvoří v současné době základ evropského 

mezinárodního práva soukromého. Z pohledu určení rozhodného práva závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem jsou zcela nejzásadnější nařízení Řím I a Řím II, která společně upravují 

téměř celou materii kolizních norem pro tyto závazkové vztahy. Na základě shora citovaného 

článku SFEU a rozsudků Soudního dvora38 jsou nařízení také přímo použitelná a mají aplikační 

přednost před vnitrostátním právem. 

Terciární právo poté tvoří mezinárodní smlouvy. Z pohledu závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem je relevantní zejména Římská úmluva. 

Vztah jmenovaných předpisů evropského mezinárodního práva soukromého k mezinárodním 

smlouvám je upravený zejména v příslušných ustanoveních těchto předpisů. Jedná se o čl. 24 a 25 

nařízení Řím I, čl. 28 nařízení Řím II a čl. 21 Římské úmluvy. Vztah nařízení Řím I a Řím II k 

mezinárodním smlouvám obsahujícím hmotněprávní unifikovanou úpravu je rozebrán v kapitole 

2.1.3 této práce. 

 

2.2.3 Vnitrostátní právní předpisy 

Základním vnitrostátním pramenem českého mezinárodního práva soukromého je zákon  

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZMPS“), který svým nabytím účinnosti dne 1. 1. 2014 nahradil zákon č. 97/1963 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPSP“). 

Za vnitrostátní pramen mezinárodního práva soukromého bývá považovaná také Ústava České 

republiky a další právní předpisy nejvyšší právní síly, které vymezují v českém právním řádu  

tzv. veřejný pořádek, s ohledem na ust. § 4 ZMPS.39 

 

 

 

 

38 Srov. rozsudky SDEU č. C-26/62 ze dne 5. února 1963 ve věci Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen, 

SDEU č. C-6/64 ze dne 15. července 1964 ve věci Costa v. E.N.E.L. a SDEU č. C-106/77 ze dne 9. března 1978 

ve věci Amministrazione delle finanze dello Stato v. Simmenthal. 
39 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 54. 
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Použitelnost ZMPS je však s ohledem na aplikační přednost mezinárodních smluv a práva 

Evropské unie velmi omezená. Ustanovením § 2 ZMPS, v návaznosti na Čl. 10 Ústavy ČR40 a 

judikaturu Soudního dvora41, vymezuje svou působnost tak, že se použije pouze v mezích 

ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a přímo 

použitelných ustanovení práva Evropské unie. S ohledem na tuto omezenou použitelnost bývá 

ZMPS také označován za „zbytkovou normu“42.  

Kolizní úpravu závazkových právních vztahů obsahuje Hlava XI části čtvrté ZMPS. 

Ustanovení § 84 ZMPS, úvodní ustanovení Hlavy XI, upozorňuje, že úprava této hlavy se omezuje 

na otázky, které nespadají do rozsahu působnosti příslušných mezinárodních smluv a přímo 

použitelných předpisů Evropské unie.  

Úpravě kolizních norem dominuje nařízení Evropské unie Řím I pro smluvní závazkové vztahy 

a nařízení Řím II pro mimosmluvní závazkové vztahy. S ohledem na negativní vymezení 

působnosti nařízení Řím I v čl. 1 odst. 2. písm. j)43, je z pohledu smluvních závazků ZMPS možno 

aplikovat zejména na vymezené pojistné smlouvy dle ust. § 87 odst. 3 ZMPS. 

V případě mimosmluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem se ZMPS užije pouze 

na mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z narušení soukromí a osobnostních práv, včetně 

pomluvy (§ 101 ZMPS). Tyto mimosmluvní závazkové vztahy jsou čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení 

Řím II výslovně vyjmuty z jeho působnosti. 

Pokud jde o časovou působnost ZMPS, tak zákonodárce v ust. § 123 odst. 1 zvolil princip 

nepravé retroaktivity, tedy že vznik a existence právních vztahů a skutečnosti z nich vzniklé přede 

dnem nabytí účinnosti ZMPS, včetně volby práva, se posoudí dle dosavadních právních předpisů, 

nicméně pro vztahy dlouhodobé povahy, byť vzniklé před nabytím účinnosti ZMPS, se skutečnosti 

pro ně významné a jednání účastníků, ke kterým v rámci těchto vztahů došlo za účinnosti ZMPS, 

budou posuzovat dle ZMPS. 

 

 

 

 

40 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána jsou 

součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 
41 Srov. poznámku č. 38. 
42 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 52. 
43 Pojistné smlouvy vyplývající z činnosti prováděné jinými organizacemi, než jsou organizace uvedené v článku 2 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění, jejichž 

předmětem je poskytovat dávky zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným, které patří 

k podniku, či skupině podniků nebo k obchodu či skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přežití nebo v případě 

přerušení či omezení činnosti nebo v případě nemoci související s prací nebo pracovním úrazem. 
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3 Smluvní závazkové vztahy – přímá úprava 

3.1 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

Zdaleka nejrozšířenějším závazkovým typem je koupě, a to jak na úrovni vnitrostátní, tak 

zejména na úrovni mezinárodní. Transakce spočívající v koupi a prodeji je základním kamenem 

mezinárodního obchodu a je tedy jen logické, že unifikace hmotněprávní úpravy závazkových 

vztahů s mezinárodním prvkem je v tomto odvětví nejúspěšnější, a proto si zaslouží alespoň krátký 

úvod. 

Za duchovní předchůdce CISG lze považovat dvě mezinárodní úmluvy vypracované Haagskou 

konferencí pro mezinárodní právo soukromé, a to Úmluvu o jednotném zákonu o smlouvě o 

mezinárodní koupi zboží a Úmluvu o jednotném zákonu o uzavírání smluv o mezinárodní koupi 

zboží, které se však v mezinárodním měřítku neujaly. Přijaty sice byly na konferenci v roce 1964 

všemi 28 členskými státy Haagské konference, ale ratifikovány byly pouze 9 státy44, 45. I přes 

neúspěch shora uvedených úmluv existoval na mezinárodní zájem o globální unifikaci právní 

úpravy kupní smlouvy, proto Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo problematiku obou 

úmluv sloučila do jednoho dokumentu a s potřebnými úpravami předložila diplomatické 

konferenci, která na toto téma konala ve Vídni v roce 1980, tzv. newyorský návrh, který byl po 

příslušných úpravách dne 11. 4. 1980 přijat. CISG nabyla účinnosti dne 1. 1. 1988 a v současné 

době je závazná pro 9246 států světa.47   

Pro Českou a Slovenskou Federativní republiku se stala závaznou dne 1. 4. 1991, a to 

s výhradou učiněnou v souladu s čl. 95 CISG, tedy že nebude vázána čl. 1. odst. 1 písm. b) CISG, 

dle kterého se má CISG užívat i v situacích, kdy na právní řád smluvního státu odkáže kolizní 

norma mezinárodního práva soukromého. Tato výhrada však byla Českou republikou s účinností 

ke dni 1. 6. 2018 stažena48. 

 

 

 

44 Status - Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods 

(ULFC) [online]. UNIDROIT, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://www.unidroit.org/status-ulfc-1964.   
45 Status - Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS) [online]. UNIDROIT, 

2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://www.unidroit.org/status-ulis-1964.  
46Status - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) [online]. UNCITRAL, 

2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status.   
47 TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 1. Vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017, s. 1–2. 
48 Czech Republic Withdraws Declarations under the CISG and the Limitation Convention [online]. United Nations 

Information Service Vienna, 2019 [cit. 30.11.2019]. Dostupné z: 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl256.html. 

https://www.unidroit.org/status-ulfc-1964
https://www.unidroit.org/status-ulis-1964
https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl256.html
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CISG se skládá ze čtyř částí. Část I zejména vymezuje předmět úpravy CISG a dále obsahuje 

výkladová a obecná hmotněprávní ustanovení. Část II upravuje proces uzavírání kupní smlouvy. 

Část III obsahuje samotnou hmotněprávní úprava práv a povinností stran kupní smlouvy. Část IV 

poté obsahuje ustanovení zavazující smluvní státy CISG a nelze ji tak považovat za součást 

mezinárodního práva soukromého.  

Věcná působnost CISG je vymezena čl. 1, dle kterého jsou předmětem úpravy kupní smlouvy, 

jejichž strany mají místa podnikání v různých státech, pokud se jedná o smluvní státy nebo jestli 

se podle kolizních norem má aplikovat právní řád některého ze smluvních států. Skutečnost, že 

strany mají místo podnikání v různých státech přitom musí vyplývat ze smlouvy, z jednání mezi 

stranami nebo z informací poskytnutých stranami kdykoli do uzavření smlouvy nebo při jejím 

uzavření. CISG se v souladu s čl. 2 písm. a) zpravidla neaplikuje na spotřebitelské kupní smlouvy. 

Smluvní strany mohou použití CISG za podmínek čl. 6 vyloučit. 

Časovou působnost CISG určuje čl. 100, dle kterého se CISG použije v zásadě pouze na proces 

uzavírání smlouvy či smlouvu, pokud byl proces započat, resp. smlouva uzavřena nejdříve v den, 

kdy CISG nabyla platnosti ve smluvních státech, kde mají strany smlouvy místo podnikání, nebo 

ve státě, jehož právní řád má být aplikován. 

CISG je založena na principu neformálnosti, čl. 11 výslovně stanoví, že kupní smlouva nemusí 

být uzavřena písemně a nejsou vyžadovány ani jiné formální náležitosti. Doktrína však uvádí, že 

formální náležitosti lze nepřímo dovodit z čl. 14, který stanoví požadavky na ofertu.49 Smlouva je 

dle čl. 23 uzavřena, když dojde k způsobem předvídaným v čl. 18 k přijetí řádně učiněné nabídky. 

CISG nepředstavuje uzavřenou úpravu kupních smluv, upravuje dle čl. 4 pouze uzavírání 

kupních smluv a práva a povinností smluvních stran takové smlouvy, proto se dle čl. 7 odst. 2 

budou otázky, výslovně neupravené CISG, řešit dle obecných principů, na kterých je CISG 

založena. Pokud by tento postup nebyl dostatečný, budou tyto otázky řešeny podle právního řádu 

určeného dle norem mezinárodního práva soukromého. 

 

3.2 Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží 

Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží vstoupila pro Československou 

socialistickou republiku v platnost dne 1. srpna 1988. Následně byla doplněna Dodatkovým 

protokolem k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, sjednaným dne 11. dubna 1980 

 

 

 

49 PFEIFFER, M., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 

s. 149. 
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ve Vídni, který byl vyhlášen pod č. 161/1991 Sb. a vstoupil pro Českou a Slovenskou Federativní 

republiku v platnost dne 1. září 1990. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží ve znění 

Dodatkového protokolu je v současné době závazná pro 23 států světa50. 

Úmluva upravuje promlčecí lhůtu, která je v čl. 1 odst. 1 úmluvy vymezena jako doba, po 

jejímž uplynutí nemohou být vykonána vzájemná práva kupujícího a prodávajícího, vyplývající ze 

smlouvy o mezinárodní koupi zboží, jejího porušení, ukončení její platnosti nebo její neplatnosti. 

Věcná působnost úmluvy o promlčení ve znění Dodatkového protokolu je vymezena v čl. 3 

odst. 1 tak, že se úmluva uplatní na smlouvu o mezinárodní koupi zboží pouze v případě, že 

v okamžiku uzavření této smlouvy mají smluvní strany místo podnikání v různých smluvních 

státech, případně kolizní normy odkáží na užití právního řádu smluvního státu. 

Článek 8 úmluvy určuje délku subjektivní promlčecí lhůty na 4 léta, přičemž dle čl. 9 počíná 

promlčecí lhůta běžet dnem, kdy lze právo uplatnit v právním řízení. Články 10, 11 a 12 obsahují 

zvláštní úpravu počátku běhu promlčecí lhůty u konkrétně jmenovaných práv, jedná se např. o 

práva vzniklá z porušení smlouvy, práva z vad nebo právo odstoupit od smlouvy. Objektivní 

promlčecí lhůta je čl. 23 stanovena na 10 let. 

Úmluva dále obsahuje zejména podrobnou úpravu stavení a prodloužení promlčecí lhůty a 

úpravu počítání běhu promlčecí lhůty. K uplynutí promlčecí lhůty se dle čl. 24 přihlíží pouze 

v případě, že strana smlouvy vznese v právním řízení námitku promlčení. 

 

3.3 Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 

 Úmluva CMR vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 3. 12. 

1974 a společně s Protokolem k úmluvě ze dne 5. 7. 1978 vyhlášeným pod č. 108/2006 Sb. m. s. 

a Dodatkovým protokolem o elektronickém nákladním listu ze dne 20. 2. 2008 vyhlášeným pod  

č. 66/2011 Sb. m. s. upravuje vybrané smlouvy o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem. 

V současné době je úmluva CMR ratifikována celkem 56 státy.51 

Úmluva CMR se dělí na celkem osm kapitol. Kapitola I. vymezuje rozsah platnosti úmluvy, 

kapitola II. zakotvuje odpovědnost dopravce za jednání a opomenutí jeho zástupců a dalších osob, 

 

 

 

50 Status - Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, as amended by the Protocol of 11 
April 1980 [online]. OSN, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-7-b&chapter=10&clang=_en#2.   
51 Status - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) [online]. OSN, 2019 

[cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-

11&chapter=11&clang=_en.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-7-b&chapter=10&clang=_en#2
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en
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kapitola III. upravuje proces uzavření a provádění přepravní smlouvy, kapitola IV. se dále zabývá 

odpovědností dopravce, kapitola V. rozpracovává právo na reklamaci a žaloby ze smluv o 

přepravě, kapitola VI. obsahuje ustanovení o přepravě prováděné postupně několika dopravci, 

kapitola VII. konstatuje neplatnost ujednání odchylujících se od úmluvy. Kapitola VIII. Poté 

obsahuje ustanovení zavazující smluvní státy, a tedy náleží do odvětví mezinárodního práva 

veřejného.  

Úmluva CMR se dle jejího čl. 1 odst. 1 vztahuje na úplatné smlouvy o přepravě zásilek 

silničním vozidlem, je-li ve smlouvě uvedeno alespoň místo převzetí zásilky nebo předpokládané 

místo jejího dodání, které se nachází na území smluvního státu CMR, přičemž se musí jednat o 

přepravu po území nejméně dvou států.52 Dokladem o přepravní smlouvě je nákladní list, který 

musí náležitosti dle čl. 6 CMR. Shora uvedeným dodatkovým protokolem byla zavedena možnost 

smluvních stran využít elektronický nákladní list. 

Právní úpravu přepravních smluv spadajících do působnosti úmluvy CMR lze považovat za 

komplexní, přičemž úmluva zejména odkazuje k užití lex fori pro některé případy stavení a 

přerušení běhu promlčecích lhůt. 

 

3.4 Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CVR) 

Úmluva CVR, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 12. 4. 1994, upravuje 

smlouvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel, má-li se dle přepravní smlouvy přeprava 

uskutečnit nejméně na území dvou států, přičemž alespoň místo odjezdu nebo místo cílové se musí 

nacházet na území smluvního státu. V současné době je úmluva CVR ratifikována pouhými 9 

státy.53 

Úmluva je rozdělena na celkem sedm hlav. Hlava I. určuje rozsah platnosti úmluvy, hlava II. 

zakotvuje odpovědnost dopravce za jednání některých osob, hlava III. upravuje přepravní doklady 

pro cestující a zavazadla, hlava IV. se zabývá odpovědností dopravce, hlava V. upravuje právo 

cestujících na reklamaci a žaloby z přepravních smluv, hlava VI. upravuje ujednání, které jsou pro 

rozpor s úmluvou neplatná. Hlava VII. je závazná pro smluvní státy a patří tak do odvětví 

mezinárodního práva veřejného. 

 

 

 

52 CMR je od 1. 1. 2019 ve vymezeném rozsahu aplikovatelná také na vnitrostátní silniční dopravu. Blíže srov. zákon 

č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 
53 Status - Convention on the contract for the international carriage of passengers and luggage by road (CVR) [online]. 

OSN, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-26&chapter=11&clang=_en.   

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-26&chapter=11&clang=_en
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Úmluva CVR se dle jejího čl. 1 odst. 1 vztahuje na smlouvy o přepravě cestujících a jejich 

zavazadel silničními vozidly, je-li ve smlouvě uvedeno alespoň místo odjezdu nebo cílové místo, 

které se nachází na území smluvního státu CVR, přičemž se musí jednat o přepravu po území 

nejméně dvou států. Přepravním dokladem o smlouvě je v případě cestujících jízdenka, která musí 

splňovat náležitosti dle čl. 5 CVR a v případě zavazadel je to zavazadlový lístek dle čl. 8 CVR. 

Právní úprava smluv spadajících do působnosti CVR je taktéž relativně podrobná, s několika 

odkazy na lex fori. Blíže ke kolizní úpravě obsažené v CVR viz kapitola 4.1.1 této práce. 

 

3.5 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 

Úmluva COTIF vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dne  

1. května 1985 a dále byla rozšířena několika přípojky: přípojkem A Jednotné právní předpisy pro 

smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV), přípojkem B Jednotné právní předpisy 

pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), přípojkem C Řád pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), přípojkem D Jednotné právní předpisy pro smlouvy 

o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě (CUV), přípojkem E Jednotné právní předpisy 

pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní želežniční přepravě, přípojkem F Jednotné 

právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných 

technických předpisů pro železniční materiál určený k používání v mezinárodní dopravě (APTU) 

a konečně přípojkem G Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu 

určeného k používání v mezinárodní dopravě (ATMF). Úmluvou COTIF byla založena 

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), jejímiž členy jsou státy, které 

úmluvu ratifikovaly. Ke dni 1. 5. 2019 bylo členem OTIF celkem 51 států a Evropská unie s tím, 

že Sýrii, Iráku a Libyi bylo členství pozastaveno. Neplatí, že všichni signatáři úmluvy COTIF jsou 

vázáni všemi přípojky k úmluvě54. Smyslem úmluvy COTIF a jejich přípojků je umožnit, aby byla 

mezinárodní železniční přeprava uskutečněna jako jeden právní vztah na základně jedné smlouvy 

a jednoho dokladu55. 

Pro účely této práce považuji za stěžejní pouze přípojky CIV a CIM upravující mezinárodní 

železniční přepravu osob, resp. mezinárodní železniční přepravu zboží.  

 

 

 

54 Geographical Scope of COTIF and its Appendices [online]. OTIF, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://otif.org/fileadmin/new/1-About/1C-

Convention/Geographical%20scope%20of%20COTIF%20and%20its%20appendices.pdf.   
55 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 297. 

https://otif.org/fileadmin/new/1-About/1C-Convention/Geographical%20scope%20of%20COTIF%20and%20its%20appendices.pdf
https://otif.org/fileadmin/new/1-About/1C-Convention/Geographical%20scope%20of%20COTIF%20and%20its%20appendices.pdf
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Přípojek CIV se v souladu s jeho čl. 1 § 1 uplatní na smlouvy o přepravě osob po železnici, 

nachází-li se výchozí a cílová stanice na území dvou různých smluvních států. Přepravní smlouvou 

se dopravce v souladu s čl. 6 § 1 CIV zavazuje k přepravě cestujícího a jeho zavazadel a vozidel 

na místo určení. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je jízdní doklad. Formu a obsah jízdního 

dokladu stanoví všeobecné přepravní podmínky s tím, že jeho minimální obsah je specifikován 

v čl. 7 § 2 CIV. Přípojek CIV dále podrobně upravuje odpovědnost dopravce např. za usmrcení a 

zranění cestujících nebo nedodržení jízdního řádu. 

Přípojek CIM se v souladu s jeho čl. 1 § 1 uplatní na úplatné smlouvy o přepravě zboží, 

nachází-li se místo nakládky a vykládky zboží na území dvou různých smluvních států. Přepravní 

smlouvou se dopravce v souladu s čl. 6 § 1 CIM zavazuje k přepravě zásilky na místo určení a 

k jejímu předání příjemci. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list, který musí 

splňovat obsahové podmínky dle čl. 7 CIM. Přípojek CIM taktéž podrobně upravuje odpovědnost 

dopravce za škodu vzniklou při přepravě zboží. 

V případě, že COTIF nebo její přípojky neupravují některé otázky, je nezbytné postupovat dle 

čl. 8 COTIF a aplikovat příslušné vnitrostátní právo. 

 

3.6 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská 

úmluva) 

Montrealská úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 4. listopadu 2003 a 

v současné době je závazná pro 136 států světa56. K přijetí Montrealské úmluvy došlo především 

za účelem sjednocení a modernizace již existující úpravy57. 

Montrealská úmluva je rozdělena do sedmi hlav. Hlava I. vymezuje její působnost, hlava II. 

obsahuje práva a povinnosti stran smlouvy o přepravě, hlava III. obsahuje úpravu odpovědnosti 

hlavy IV. a V. upravují zvláštní typy letecké přepravy a hlavy VI. a VII. se vztahují zejména na 

smluvní státy, patří tedy do odvětví mezinárodního práva veřejného. 

Montrealská úmluva se v souladu s jejím čl. 1 odst. 1 vztahuje na veškerou mezinárodní 

přepravu osob, zavazadel a nákladu, prováděnou za úplatu. Ve stejném rozsahu se vztahuje na 

bezplatnou leteckou přepravu, kterou provádějí podniky a organizace zabývající se leteckou 

 

 

 

56 Status – Status – Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air [online]. ICAO, 

2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf.  
57 PFEIFFER, M., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 

s. 188. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
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dopravou a dále dle odst. 5 téhož článku, za splnění příslušných podmínek, na leteckou přepravu, 

kterou provádí jiná osoba, než je smluvní přepravce. Pro přepravu cestujících je vydáván přepravní 

dokument obsahující náležitosti dle čl. 3 odst. 1 Montrealské úmluvy, pro zavazadla se vydává 

zavazadlový lístek. Při přepravě nákladu je vydáván letecký nákladní list obsahující náležitosti dle 

čl. 5 a 7 Montrealské úmluvy. Místo přepravního dokumentu a leteckého nákladního listu však 

mohou být použity jiné prostředky, pokud v budou obsahovat Montrealskou úmluvou požadované 

informace.  

Montrealská úmluva ve výjimečných případech odkazuje na právní řád některého státu, 

kupříkladu pro účely způsobu výpočtu promlčecí lhůty pro podání žaloby tak odkazuje na lex fori. 

 

3.7 Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách 

(CMNI) 

Úmluva CMNI vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 1. března 2006 a v současné 

době je závazná pro 16 států světa58. 

Úmluva CMNI se v souladu s jejím čl. 1 odst. 1 vztahuje na smlouvy o přepravě zboží, pokud 

se touto smlouvou předpokládaný přístav nakládky nebo místo převzetí a přístav vykládky nebo 

místo dodání zboží nacházejí v různých státech a alespoň jeden z těchto států je vázán úmluvou 

CMNI. 

Přepravním dokumentem dokládajícím uzavření smlouvy o přepravě je dle čl. 11 ve spojení 

s čl. 1 bodem 6 CMNI přepravní listina, která může být vystavena ve formě konosamentu, 

nákladního listu nebo jakékoliv jiné listiny, užívané v obchodním styku. Přepravní listina musí 

obsahovat alespoň údaje určené dle čl. 6 CMNI. Obdobně jako jiné mezinárodní smlouvy 

unifikující hmotněprávní úpravu přepravních smluv, upravuje úmluva CMNI dále zejména 

odpovědnost dopravce, včetně jejich limitů. 

Pro případy neupravené úmluvou CMNI se uručí rozhodné právo dle čl. 29 CMNI. Blíže 

ke kolizní úpravě obsažené v CMNI viz kapitola 4.1.2 této práce. 

 

 

 

 

58 Status - Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway (CMNI) [online]. 

EHK OSN, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3_cmni_legalinst.html.  

https://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3_cmni_legalinst.html
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3.8 Námořní přeprava 

V globálním kontextu námořní přepravy je nejvýznamnějším instrumentem Mezinárodní 

úmluva o sjednocení některých pravidel pro konosamenty podepsaná dne 25. srpna 1924 

v Bruselu, tzv. Haagská pravidla. Haagská pravidla byla dále doplněna a pozměněna dvěma 

Bruselskými protokoly z let 1968 a 1979. Česká republika není žádným z těchto instrumentů 

vázána.59 

Pro Českou republiku je od 1. července 1996 závazná Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, 

nazývaná též jako Hamburská pravidla o konosamentech. V současné době jsou Hamburská 

pravidla o konosamentech závazná pro 34 států světa60. Hamburská pravidla se v souladu s jejich 

čl. 2 odst. 1 použijí, jestliže přístav nakládky nebo vykládky stanovený ve smlouvě se nachází na 

území smluvního státu, případně když konosament nebo jiný dokument prokazující uzavření 

příslušné smlouvy, je vydán ve smluvním státě, případně konosament nebo tento jiný dokument 

stanoví, že se uplatní Hamburská pravidla nebo právní řád smluvního státu. Přepravním 

dokumentem tedy je dle čl. 14 Hamburských pravidel zpravidla konosament, který musí splňovat 

náležitosti dle čl. 15 Hamburských pravidel. 

Česká republika je dále také vázána, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 329/2009 ze dne 23. dubna 2009, o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě 

nehod, Athénskou úmluvou o přepravě cestujících a zavazadel po moři, a to s účinností od 31. 12. 

2012.61 

V budoucnu by měla být postarší roztříštěná úprava námořní přepravy zboží sjednocena 

Úmluvou OSN o smlouvě v mezinárodní přepravě zboží zcela nebo částečně po moři, která byla 

podepsána dne 11. prosince 2008 v New Yorku (tzv. Rotterdamská pravidla).62 Tato úmluva je 

v současné době podepsána celkem 25 státy světa, přičemž pouze 5 států světa Rotterdamská 

pravidla ratifikovalo63. Rotterdamská pravidla vyžadují dle čl. 94 k účinnosti ratifikaci 20 státy. 

 

 

 

59 PFEIFFER, M., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 

s. 193. 
60Status - United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea [online]. OSN, 2019 [cit. 2019-11-30]. 

Dostupné z: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-D-

3&chapter=11&clang=_en.  
61 PFEIFFER, M., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 

s. 194. 
62 Tamtéž, s. 195. 
63 Status - United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 

[online]. OSN, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XI-D-8&chapter=11&clang=_en.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-D-3&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-D-3&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XI-D-8&chapter=11&clang=_en
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4 Smluvní závazkové vztahy – kolizní úprava 

4.1 Mezinárodní úmluvy s aplikační předností 

Jak již bylo shora zmíněno, kolizní úpravě smluvních závazkových vztahů s mezinárodním 

prvkem dominuje nařízení Řím I. Dle čl. 25 odst. 1 nařízení Řím I však před kolizními 

ustanoveními nařízení Řím I mají přednost mezinárodní úmluvy, které stanoví kolizní normy pro 

smluvní závazkové právní vztahy, pokud stranou těchto úmluv, ke dni přijetí nařízení Řím I, je 

jeden nebo více členských státu. Článkem 26 odst. 1 nařízení Řím I poté byla členským státům 

uložena povinnost úmluvy dle předchozího článku oznámit Evropské komisi. Česká republika 

oznámila celkem devět takových mezinárodních úmluv.64 Sedm z těchto úmluv představují 

smlouvy o právní pomoci, které mají značný význam pro jejich signatáře v odvětví trestního práva, 

případně mezinárodní práva soukromého procesního. Z pohledu úpravy smluvních závazkových 

právních vztahů je však jejich význam nižší, některé se těmito nezabývají vůbec. Za účelem 

úplnosti jsou však uváděny i takovéto smlouvy o právní pomoci. S ohledem na tuto skutečnost u 

jednotlivých úmluv uvádím alespoň články týkající se způsobilosti k právním jednáním a formy 

takového jednání, byť se jedná o meze obligačního statutu.  

Předmětem zbývajících dvou úmluv jsou smlouvy v mezinárodní přepravě. 

 

4.1.1 Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CVR) 

Tato úmluva, jejíž obsah tvoří převážně unifikované hmotněprávní normy, byla krom České 

republiky oznámená také Lotyšskem. Dle čl. 1 odst. 1 CVR, se úmluva vztahuje na smlouvy o 

přepravě cestujících a jejich zavazadel silničními vozidly, má-li se v souladu se smlouvou přeprava 

uskutečnit nejméně po území dvou států a je-li alespoň místo odjezdu nebo cílové místo na území 

smluvního státu. Kolizní úpravu obsahuje pouze několik ustanovení.  

Dle čl. 10 odst. 3 CVR se otázky uložení nevyzvednutého zavazadla, které nejsou výslovně 

upraveny, řídí právem platným v místě, kde bylo zavazadlo uloženo. Dle čl. 13 odst. 1 CVR, který 

upravuje celkovou částku náhrady, platí pro případ, kdy je hlavní kancelář dopravce ve státě, jehož 

právní řád stanovuje vyšší nebo žádnou hranici celkové částky náhrady v porovnání s CVR, 

použije se pro určení celkové částky náhrady právo tohoto státu s vyloučením kolizních norem 

 

 

 

64 Oznámení podle čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy (Řím I). In: Úřední věstník Evropské unie. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské 

unie, 2010, svazek 53, č. 2010/C 343/04. 
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jeho právního řádu. V souladu s čl. 22 odst. 4 CVR se poté stavení a přerušení promlčecích lhůt 

řídí právem státu, u jehož soudu se právní věc projednává, a to s vyloučením jeho kolizních norem. 

 

4.1.2 Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách 

(CMNI) 

Úmluvu CMNI oznámilo v souladu s čl. 26 odst. 1 nařízení Řím I celkem 8 členských států 

Evropské unie. Úmluva svou použitelnost vymezuje v čl. 2, dle kterého se vztahuje, za splnění 

stanovených podmínek, na smlouvy o přepravě zboží bez překládky po vnitrozemských vodních 

cestách, pokud se přístavy nakládky a vykládky nacházejí v různých státech. 

Kolizní úpravu obsahuje čl. 29 CMNI. Smluvní strany smlouvy o přepravě zboží po 

vnitrozemských vodních si pro případy neupravené úmluvou CMNI v souladu s čl. 29 odst. 1 

CMNI mohou zvolit rozhodné právo. Nedojde-li k volbě rozhodného práva stranami takové 

smlouvy, bude rozhodným právem dle odst. 2 téhož ustanovení právní řád státu, se kterým je 

smlouva nejúžeji spojena.  

 

4.1.3 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o 

vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vstoupila v platnost dne 11. července 1981. Pro odvětví 

smluvních závazkových vztahů se jako podstatné v této smlouvě jeví pouze dvě ustanovení. Za 

prvé to je čl. 15, dle kterého se způsobilost občanů k právům a k právním úkonům každé ze 

smluvních stran řídí právním řádem smluvní strany, jejímž občanem je tato osoba. V případě 

právnických osob se jejich způsobilost řídí právní řádem smluvní strany, dle kterého osoba 

vznikla. 

Článek 32 poté upravuje formu právních úkonů tak, že forma právního úkonu se řídí právním 

řádem platným pro samotný právní úkon s tím, že stačí, aby právní úkon měl formu dle právního 

řádu místa, kde k právnímu úkonu dochází. Pro případ, že by se právní úkon týkal nemovitosti, 

řídí se jeho forma dle právního řádu státu, na jehož území se nemovitost nachází. 

Smlouva neobsahuje kolizní normy výslovně určující rozhodné právo smluvních závazkových 

vztahů s mezinárodním prvkem. 
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4.1.4 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou 

republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných 

a trestních věcech 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vystoupila v platnost dne 22. března 1978. Smluvních 

závazkových vztahů se v této smlouvě týkají zejména následující ustanovení. Článek 16 upravuje 

způsobilost k právům a k právním úkonům. Hraničním ukazatelem je v případě fyzické osoby 

občanství, v případě právnické osoby poté právní řád, podle kterého byla zřízena. 

Článek 35 upravuje formu právních úkonů tak, že forma právního úkonu se řídí právním řádem 

platným pro samotný právní úkon s tím, že stačí, aby právní úkon měl formu dle právního řádu 

místa, kde k právnímu úkonu dochází. Pro případ, že by se právní úkon týkal nemovitosti, řídí se 

jeho forma dle právního řádu státu, na jehož území se nemovitost nachází. 

Nejzásadnějším je však ustanovení čl. 36 dle kterého se smluvní závazky mezi fyzickými 

osobami, případně fyzickými a právnickými osobami, řídí právním řádem státu, na jehož území 

byla uzavřena smlouva. Ustanovení neplatí pro závazky týkající se nemovitého majetku. 

 

4.1.5 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní 

republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a 

trestních 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vstoupila v platnost dne 2. srpna 1964 a v současné době 

je závazná ve vztahu k České republice pro Srbskou republiku, Bosnu a Hercegovinu, Republiku 

Černá Hora a Republiku Severní Makedonie. Článek 18 upravující způsobilost k právům a k 

právním právním úkonům zakotvuje hraniční ukazatel občanství pro fyzické osoby. Způsobilost 

právnických osob k právům a právním úkonům se poté řídí právním řádem státu, podle kterého 

právnická osoba vznikla. 

Článek 33 upravuje formu právních úkonů tak, že forma právního úkonu se řídí právním řádem 

platným pro samotný právní úkon s tím, že stačí, aby právní úkon měl formu dle právního řádu 

místa, kde k právnímu úkonu dochází. Pro případ, že by se právní úkon týkal nemovitosti, řídí se 

jeho forma dle právního řádu státu, na jehož území se nemovitost nachází. 

Smlouva neobsahuje kolizní normy určující rozhodné právo smluvních závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem. 

 



30 

 

4.1.6 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vstoupila v platnost dne 4. června 1983 a k datu 

zhotovení této práce je závazná ve vztahu k České republice pro Běloruskou republiku, 

Kyrgyzskou republiku, Moldavskou republiku a Ruskou federaci. Podobně jako předcházející 

smlouvy, i tato obsahuje pouze dvě ustanovení relevantní pro závazky, a to ustanovení týkající se 

způsobilosti a formy právních úkonů. 

Článek 19 upravuje způsobilost k právům a právním úkonům. Způsobilost fyzických osob se 

řídí právním řádem státu, jehož je osoba občanem. Způsobilost právnických osob poté právním 

řádem státu, dle jehož práva byla zřízena. 

Článek 36 upravuje formu právních úkonů tak, že forma právního úkonu se řídí právním řádem 

platným pro samotný právní úkon s tím, že stačí, bude-li učiněno zadost právnímu řádu místa, kde 

k právnímu úkonu dochází. Pro případ, že by se právní úkon týkal nemovitosti, řídí se jeho forma 

dle právního řádu státu, na jehož území se nemovitost nachází. 

Smlouva neobsahuje kolizní normy výslovně určující rozhodné právo smluvních závazkových 

vztahů s mezinárodním prvkem. 

 

4.1.7 Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vstoupila v platnost dne 8. listopadu 2002. Za relevantní 

pro smluvní závazkové vztahy lze považovat zejména dvě ustanovení. Článek 22 upravuje 

způsobilost k právům a právním úkonům, a to tak, že způsobilost fyzických osob se řídí právním 

řádem určeným dle občanství konkrétní osoby, zatímco způsobilost právnických osob se řídí 

právním řádem státu, na jejímž území má právnická osoba sídlo. 

Smlouva dále povšechně upravuje závazkové právní vztahy v čl. 48. Odstavec 1 citovaného 

ustanovení umožňuje účastníkům smluvního závazkového vztahu svým shodným projevem vůle 

určit rozhodné právo tohoto vztahu. V případě, že se účastníci neshodnou, určí se rozhodné právo 

dle čl. 48 odst. 2, tedy se bude právní vztah řídit právním řádem se smluvní strany, na jejímž území 

byla smlouva uzavřena. Výjimku z tohoto pravidle poté představuje ustanovení čl. 48 odst. 3, a to 

pro případy týkající se nemovitého majetku. V takové situaci bude rozhodné právo určeno 

územím, na kterém se nemovitost nachází. Forma smlouvy se poté řídí právním řádem státu, 

kterým se řídí příslušný smluvní závazkový vztah. 
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4.1.8 Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a 

právních vztazích v občanských a trestních věcech 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vstoupila v platnost dne 1. prosince 2003. Pro smluvní 

závazkové vztahy je podstatný nejprve čl. 23. Dle odst. 1 citovaného ustanovení se způsobilost 

k právům a k právním úkonům fyzické osoby řídí právním řádem státu, jehož občanem je tato 

osoba, z čehož je odst. 2 stanovena výjimka, takže způsobilost osoby, zdržující se na území 

jednoho ze států, se řídí právním řádem státu, na jehož území má povolení k pobytu. V případě 

právnických osob se v souladu s čl. 23 odst. 3 jedná o právní řád státu, na jehož území byla osoba 

zaregistrována. 

Dle čl. 39 odst. 1 se forma právního úkonu řídí právním řádem místa, kde byl učiněn, 

nestanoví-li úmluva jinak. Tak úmluva činí v čl. 39 odst. 2 ve vztahu k právním úkonům, týkajících 

se nemovitého majetku. V takovém případě se forma právního úkonu řídí právním řádem toho 

státu, na jehož území se nemovitá věc nachází. Práva a povinnosti stran právního úkonu se potom 

v souladu s čl. 39 odst. 3 řídí právním řádem místa, kde byl právní úkon učiněn, nedohodly-li se 

strany jinak. 

 

4.1.9 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamem o právní 

pomoci ve věcech občanských a trestních 

Nadepsaná smlouva o právní pomoci vstoupila v platnost dne 16. dubna 1984. Smlouva dle  

čl. 15 určuje rozhodným právem ve věci způsobilosti k právům a právním úkonům pro fyzické 

osoby právní řád státu, jehož je tato osoba občanem. V případě právnických osob se způsobilost 

řídí právním řádem státu, podle kterého osoba vznikla. 

Forma právních úkonů se poté dle čl. 32 řídí právem platným pro samotný právním úkon, 

přičemž stačí, jsou-li splněny podmínky dle právního řádu platného v místě, kde k právnímu úkonu 

došlo. Pokud by se však jednalo o právní úkon k nemovité věci, bude se jeho forma řídit právním 

řádem státu, na jehož území nemovitost leží. 

Smlouva neobsahuje kolizní normy výslovně určující rozhodné právo smluvních závazkových 

vztahů s mezinárodním prvkem. 

 

4.2 Nařízení Řím I 

4.2.1 Od Římské úmluvy k nařízení Řím I 

Jak vyplývá již z předchozího textu, těžiště současné právní úpravy, pokud jde o kolizní normy 

pro smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, představuje nařízení Evropského 
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parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I), které pro mnoho států Evropské unie nahradilo Úmluvu o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. 

Snahy o sjednocení kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy v rámci Evropské unie65 

pocházejí z konce 60.let minulého století, kdy země Beneluxu vyzvaly Evropskou komisi 

k učinění kroků potřebných k sjednocení takových kolizních norem. V roce 1972 byl zástupci šesti 

původních členských států Evropského společenství předložen vládám členských států 

k projednání návrh dokumentu, který se po potřebných úpravách stal Římskou úmluvou. Římská 

úmluva, ač postupně podepsaná již v letech 1980 až 1981, vstoupila v platnost až o více než deset 

let později dne 1. dubna 1991.66 Pro Českou republiku vstoupila Římská úmluva v platnost dne 1. 

července 2006. Ke sjednocení kolizních norem v rámci Evropské unie tak došlo ve formě uzavřené 

mezinárodní smlouvy, ke které mohly přistoupit pouze členské státy. 

Právě forma mezinárodní smlouvy se postupem času ukázala jako nevyhovující. Příčiny lze 

rozdělit do dvou kategorií. První kategorii problémů představovala působnost Římské úmluvy, a 

to jak působnost věcná, tak působnost časová. K Římské úmluvě bylo možno přistoupit 

s výhradami dle čl. 22, což také některé státy učinily67 a některé ustanovení Římské úmluvy tak 

nebyla v těchto státech závazné. S ohledem na čl. 29 odst. 2 Římské úmluvy pak bylo vždy nutno 

platnost Římské úmluvy zkoumat pro každý smluvní stát jednotlivě. 

Druhou kategorií problému poté představoval nejednotný výklad Římské úmluvy národními 

soudy, a to i přes skutečnost, že dle čl. 18 měl být při jejím úvahu brán v potaz mezinárodní původ 

norem sjednaných v Římské úmluvě a zájem smluvních států na dosažení jednotného výkladu.  

Formální začátek procesu transformace Římské úmluvy do podoby dnešního nařízení Řím I 

představuje publikace tzv. Zelené knihy68 Komisí v roce 2002. V roce 2005 Komise, po 

 

 

 

65 Název Evropská unie je použit pouze pro zjednodušení. V předmětné době se jednalo o Evropské hospodářské 

společenství založené Smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, Řím, 25. března 1957. 

Název Evropská unie zavedla až Smlouva o Evropské unii, Maastricht, 4. února 1992. 
66 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 52-53. 
67 Výhrada dle čl. 22 odst. 1 písm. a) byla učiněna např. Velkou Británií, Irskem, Německem, Portugalskem nebo 

Slovinskem. 
68 EVROPSKÁ KOMISE. Zelená kniha o transformaci Římské úmluvy z r. 1980, o právu rozhodném pro smluvní 

závazky v komunitární nástroj a o její modernizaci. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 

2002. KOM (2002) 654 v konečném znění.  
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vypořádání se s námitkami a otázkami členským států, předložila návrh nařízení Řím I.69 Po 

rozsáhlých jednáních jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni národní, bylo dne 17. června 

nařízení Řím I přijato a v souladu s čl. 29 nabylo v plném rozsahu účinnosti dne 17. prosince 2009.  

Na závěr je nutno podotknout, že přijetím nařízení Řím I byla sledována spíše změna formy 

právního předpisu obsahujícího kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy s mezinárodním 

prvkem a odstranění s tím souvisejících problémů, proto nebylo přistoupeno k zásadním změnám 

obsahu kolizních norem. Je možno konstatovat, že po stránce obsahové je nařízení Řím I pouze 

evolucí Římské úmluvy. V této souvislosti někteří autoři evropskému zákonodárci vyčítají, že si 

nechal ujít unikátní příležitost k vyřešení některých problémů, které sužovaly Římskou úmluvu.70 

 

4.2.2 Působnost místní 

Místní působnost právní normy odpovídá na otázku, na jakém území bude předmětná právní 

norma aplikována. Místní působnost právní normy vyplývá z teritoriální působnosti orgánů 

veřejné moci.71  

Nařízení Řím I bylo přijato v souladu s nynějším článkem 288 SFEU, a tedy je závazné v celém 

rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie. Členskými státy Evropské 

unie je možno rozumět státy dle článku 52 SEU ve spojení s 355 SFEU, který obsahuje speciální 

ustanovení týkající se zejména zámořských území některých členských zemí. 

Výjimku ze shora uvedeného pravidla představuje Dánsko, na jehož území nebude nařízení 

Řím I aplikováno. S ohledem na čl. 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska připojeného ke SFEU, 

nejsou pro Dánsko závazná ani použitelná žádná ustanovení části třetí hlavy V SFEU, tedy ani 

ustanovení čl. 81 odst. 2 písm. c) SFEU, kterým byla Evropské unii svěřena pravomoc přijmout 

opatření za účelem slučitelnosti kolizních norem v členských státech. Tuto skutečnost zohledňuje 

i text nařízení Řím I.72 Na území Dánska je tak stále aplikovatelná Římská úmluva. 

Nařízení Řím I je závazné pro Velkou Británii a Irsko, ačkoliv z textu preambule nařízení Řím 

I by se mohlo zdát, že opak je pravdou.73 Irsko využilo své možnosti opt-in brzy a účastnilo se tak 

 

 

 

69 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005, KOM (2005) 650 v konečném 

znění.  
70 GARCIMARTÍN ALFERÉZ, F. J. The Rome I Regulation: Much ado about nothing? In: The European Legal 

Forum: Forum iuris communis Europae, 2008, roč. 8, č. 2, s. I-61.  
71 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 76–77.  
72 Viz bod č.46 preambule nařízení Řím I. 
73 Viz bod č.45 preambule nařízení Řím I. 
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i na vyjednáváních a procesu přijímání nařízení Řím I. Velká Británie naopak optovala pro nařízení 

Řím I až v okamžiku, kdy byla známá jeho finální podoba.74 

Dle výkladového ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení Řím I, se pro účely tohoto nařízení rozumí 

všechny členské státy, na které se toto nařízení vztahuje, tedy všechny členské státy s výjimkou 

Dánska, jak bylo rozvedeno shora. Dle druhé věty totožného ustanovení se však pro účely čl. 3 

odst. 4 a čl. 7 rozumí pod pojmem členské státy všechny členské státy, tedy včetně Dánska, z čehož 

je možno vyvodit závěr, že dánské soudy mají povinnost tyto články nařízení Řím I aplikovat. 

 

4.2.3 Působnost časová 

Časová působnost právní normy odpovídá v tomto případě na otázku, které kolizní normy jsou 

pro smluvní závazkový vztah rozhodné, s ohledem na okamžik uzavření smlouvy. Časová 

působnost tedy souvisí s aplikací normy na konkrétní smlouvy, dle okamžiku jejich uzavření. 

Časovou působnost určuje čl. 29 nařízení Řím I, podle kterého se užije na smlouvy uzavřené 

po 17. prosinci 2009. 

 

4.2.4 Působnost osobní 

Osobní působnost právní normy odpovídá na otázku, na které osoby může být právní norma 

aplikována.75 Nařízení Řím I výslovně svou osobní působnost nevymezuje, nicméně je možno 

konstatovat, že nařízení Řím I se v souladu s jeho věcnou působností vztahuje na všechny osoby 

nacházející se na území členských států (s výjimkou Dánska), nehledě na státní příslušnost nebo 

bydliště těchto osob. Tento závěr vyplývá z obecně uznávaného principu teritoriality práva a 

principu rovnosti před zákonem. 

 

4.2.5 Působnost věcná – pozitivní a negativní vymezení 

Věcná působnost právní normy odpovídá na otázku, na jakou množinu právních vztahů má být 

předmětná právní norma aplikována.76 Věcná působnost právní normy může být zpravidla 

vymezena dvěma způsoby, a to pozitivně a negativně. 

 

 

 

74 KUIPERS, J.-J. EU Law and Private International Law: The Interrelationship in Contractual Obligations. Leiden, 

Boston: Martinus Nijnhoff Publishers, 2012, s. 41. 
75 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 77. 
76 Tamtéž, s. 76. 
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Věcnou působnost nařízení Řím I je v prvé řadě nezbytné vykládat v souladu s nařízením 

Brusel I a nařízením Řím II77. Tyto tři nařízení dohromady vytvářejí, na úrovni práva Evropské 

unie, komplexní kolizní úpravu závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, a to včetně právní 

úpravy procesních otázek. Z uvedeného je možno vyvodit následující závěry: 

• věcná působnost nařízení Řím I a Řím II by měla pokrývat veškerou oblast 

závazkového práva, s výjimkou výslovně vyloučených otázek, 

• pro výklad nejenom věcné působnosti nařízení Řím I je možno použít výkladové 

prameny k Římské úmluvě, Bruselské úmluvě78, nařízení Brusel I (bis) a nařízení Řím 

II.79 

Nařízení Řím I dále svou působnost vymezuje v čl. 1 odst. 1, dle kterého se použije na smluvní 

závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů, avšak 

nevztahuje se zejména na věci daňové, celní či správní. Z tohoto ustanovení vyplývá, že aby mohl 

být některý právní vztah subsumován pod nařízení Řím I, musí kumulativně naplňovat následující 

znaky: 

• musí se jednat o závazek ze smlouvy, 

• musí spadat do odvětví občanského nebo obchodního práva a 

• musí vzniknout kolize právních řádů. 

Výklad pojmu smluvních závazkových vztahů v kontextu práva Evropské unie poskytuje 

zejména kapitola 1.2.2 této práce. Dovolím se tedy pouze shrnout závěr v této kapitole blíže 

rozvedený, tedy že Soudní dvůr Evropské unie svou rozhodovací činností, zejména v rozsudcích  

Handte a Engler, dovodil, že o smluvní závazek se jedná v případě, kdy byly povinnosti ze závazku 

stranami převzaty dobrovolně. 

Jak bylo uvedeno dříve, pro výklad pojmů obsažených v nařízení Řím I je možno použít 

výkladové prameny, zejména judikaturu, vztahující se k jiným právním předpisům Evropské unie. 

Pojem „závazky podle občanského a obchodního práva“ byl již opakovaně vykládán ve vztahu 

k Bruselské úmluvě a nařízení Brusel I (bis), které pojem také užívají. Významným v tomto 

kontextu je rozsudek Soudního dvora LTU v. Eurocontrol80, ze kterého vyplývá, že výklad pojmu 

 

 

 

77 Viz bod č.7 preambule nařízení Řím I. 
78 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Brusel,  

27. září 1968. 
79 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 58-59. 
80 Rozsudek SDEU č. C-29/76 ze dne 14. října 1976 ve věci LTU v. Eurocontrol. 
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„občanské a obchodní věci“ dle Bruselské úmluvy nelze ponechat na právním řádů některého 

z členských států, ale při jeho výkladu je potřeba nejprve odkázat na cíle a systematiku úmluvy a 

sekundárně poté na obecné zásady, které společně vyplývají z právních řádů všech jednotlivých 

členských států. Dále pak Soudní dvůr konstatoval, že pod pojem „občanské a obchodní věci“ 

nelze subsumovat rozhodnutí, které bylo vydáno ve sporu mezi orgánem veřejné moci a osobou 

soukromého práva za podmínky, že tento orgán veřejné moci jednal při výkonu svých pravomocí. 

Věcná působnost nařízení Řím I, jak je shora zmíněno, je za splnění ostatních podmínek 

omezena pouze na situace, při kterých vzniká kolize právních řádů. Takovými situacemi jsou dle 

Giuliana a Lagarda takové případy, které zahrnují více než jeden mezinárodní prvek, čímž vzniká 

několika státům nárok aplikovat na daný případ svůj právní řád.81  

Článek 1 nařízení Řím I obsahuje, vedle obecného vymezení pozitivní a negativní věcné 

působnosti, výčet zvláštních skupin otázek, které jsou z věcné působnosti nařízení Řím I 

vyloučeny. Dle čl. 1 odst. 2 nařízení Řím I jsou tedy vyloučeny z jeho věcné působnosti: 

a) Otázky týkající se osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a právním 

úkonům, aniž je dotčen čl. 13; 

b) Závazky vyplývající z rodinných vztahů a ze vztahů považovaných rozhodným 

právem za vztahy se srovnatelnými účinky, včetně vyživovací povinnosti; 

c) Závazky vyplývající z majetkových vztahů mezi manželi nebo mezi osobami ve 

vztazích považovaných rozhodným právem za vztahy s účinkem srovnatelným 

s manželstvím, a ze závěti a z dědění; 

d) Závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a vlastních, šeků a jiných 

převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných 

cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; 

e) Rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; 

f) Otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a jiných právnických osob, 

týkající se například vzniku, zápisem nebo jinak, způsobilosti k právům a právním 

úkonům, vnitřního uspořádání nebo rušení obchodních společností, sdružení a jiných 

právnických osob, osobní odpovědnosti vedoucích osob a členů za závazky obchodní 

společnosti, sdružení nebo právnické osoby; 

 

 

 

81 GIULIANO, M., LAGARDE, P. Zpráva o Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. In: Úřední 

věstník Evropských společenství. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 1980, svazek 23, 

č. C 282, komentář k čl. 1 Římské úmluvy, bod 1. 
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g) Otázku, zda může zmocněnec zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíž účet tvrdí, že 

jedná, nebo zda může orgán obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby tuto 

obchodní společnost, sdružení nebo právnickou osobu zavazovat vůči třetí osobě; 

h) Zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, správci trustu a oprávněnými 

osobami; 

i) Závazky vyplývající z předsmluvního jednání; 

j) Pojistné smlouvy vyplývající z činnosti prováděné jinými organizacemi, než jsou 

organizace uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/83/ES 

ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění, jejichž předmětem je poskytovat dávky 

zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným, které patří k podniku či 

skupině podniků nebo k obchodu či skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přežití 

nebo v případě přerušení či omezení činnosti nebo v případě nemoci související s prací 

nebo pracovním úrazem. 

V neposlední řadě je čl. 1 odst. 3 z působnosti nařízení Řím I vyloučeno dokazování a soudní 

řízení, s výjimkou čl. 18 nařízení Řím I. Dle čl. 18 odst. 1 nařízení Řím I se rozhodné právo 

smluvního závazkového vztahu užije pouze v rozsahu, v jakém pro tento vztah obsahuje pravidla 

pro použití právních domněnek nebo určení důkazního břemene. Dle odst. 2 téhož článku může 

být smlouva prokázána jakýmkoliv důkazním prostředkem lex fori či právního řádu dle čl. 11 

nařízení Řím I. Ostatní procesní otázky se budou řídit lex fori. 

 

4.2.6 Univerzální použitelnost 

Článek 2 nařízení Řím I výslovně zdůrazňuje tzv. univerzální použitelnost nařízení, tedy že 

rozhodné právo určené dle nařízení Řím I, ať už na základě volby stran nebo na základě kolizního 

navázání, je nutné použít, byť by se nejednalo o právo členského státu Evropské unie.82 Soud či 

jiný příslušný orgán členského státu je tedy vázán nařízením Řím I i v případě, kdy jediným 

mezinárodním prvkem souvisejícím s některým členským státem Evropské unie, je právě lokalita 

tohoto soudu či orgánu a všechny ostatní mezinárodní prvky (domicil, sídlo, nejužší spojení) 

spojují předmětnou smlouvu s nečlenskými státy.83 Lze se však domnívat, že k univerzální 

 

 

 

82 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva – Nařízení Řím I. Komentář v širších souvislostech evropského a 

mezinárodního práva soukromého, I. díl., 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 578. 
83 RAGNO, F. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers 

GmbH, 2015, s. 71. 
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použitelnosti nařízení Řím I by bylo možno dojít i pouhým výkladem, když ze znění nařízení Řím 

I nevyplývá opak.  

Toto ustanovení bylo v procesu přípravy nařízení Řím I některými státy kritizováno84, a to 

s ohledem na skutečnost, že nařízení Řím I bylo přijato na základě čl. 65 Smlouvy o založení 

Evropského společenství (dnes čl. 81 SFEU), tedy jako opatření nutné k řádnému fungování 

vnitřního trhu.85 Z textu nařízení Řím I ani z jeho preambule však nevyplývá, jak k řádnému 

fungování vnitřního trhu přispívá unifikace kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy, jejichž 

mezinárodní prvek nesouvisí s žádným z členských států.  

Obdobná námitka, v souvislosti s Bruselskou úmluvou, však již byla v minulosti vyvrácena, a 

to v rozsudku Owusu86, ve kterém Soudní dvůr dovodil, že cílem jednotných pravidel Bruselské 

úmluvy upravujících spory s mezinárodním prvkem, je odstranit překážky fungování vnitřního 

trhu, které by mohly plynout z různorodosti právních řádů jednotlivých států, a proto se Bruselská 

úmluva vztahuje i na situace, zahrnující vztahy mezi soudy pouze jednoho smluvního (členského) 

státu a soudy státu nesmluvního (nečlenského).  

Nad rámec shora uvedeného je možnost konstatovat, že v případě, kdy by nařízení Řím I 

nebylo univerzálně použitelné, stala by se kolizní úprava smluvních závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem zcela nepřehledná. Každý členský stát by totiž musel mít, vedle nařízení 

Řím I, vlastní právní úpravu takových smluvních závazků, jejichž mezinárodní prvek by je 

spojoval s nečlenskými státy. Lze tedy uzavřít, že univerzální použitelnost nařízení Řím I přispívá 

k přehlednosti práva a právní jistotě obecně. 

 

4.2.7 Volba práva 

Základním institutem pro určení rozhodného práva dle nařízení Řím I je volba práva stranami 

předmětné smlouvy, kterou zakotvuje čl. 3 odst. 1 nařízení Řím I. Základní filozofické východisko 

této úpravy lze hledat v obecném soukromoprávním principu autonomie vůle, dle kterého mají 

všechny osoby možnost svobodně se rozhodnout, zda chtějí být smlouvou vázány a zároveň 

možnost rozhodnout o obsahu uzavírané smlouvy. Princip autonomie vůle reflektuje také 

zákonodárce v preambuli nařízení Řím I, když konstatuje, že: „možnost svobodné volby, kterou 

 

 

 

84 WILDERSPIN, R., PLENDER, M., The European Private International Law of Obligations. 4. vydání, Londýn: 

Sweet & Maxwell, 2015, odst. 4-017. 
85 Viz bod č.2 preambule nařízení Řím I. 
86 Rozsudek SDEU č. C-281/02 ze dne 1. března 2005 ve věci Owusu. 
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mají smluvní strany při výběru rozhodného práva, by měla být základem systému kolizních norem 

v oblasti smluvních závazků.“87 Rozhodné právo není nařízením Řím I nijak omezeno, strany si 

tak mohou zvolit právo jakéhokoliv státu. 

Poslední věta čl. 3 odst. 1 nařízení Řím I výslovně umožňuje štěpení práva, tzv. dépeçage, tedy 

umožňuje, aby si smluvní strany zvolily rozhodné právo pouze pro vymezenou část smlouvy, 

případně si zvolily pro jednotlivé části smlouvy různá rozhodná práva. Dle Zprávy Giuliana a 

Lagarda jde o jeden z projevů principu autonomie vůle, resp. smluvní volnosti, nicméně takové 

štěpení by mělo být logické, aby z nekonzistentnosti zvolených právních řádů nevznikaly další 

rozpory.88 Dalším projevem uvedeného principu je znění čl. 3 odst. 2 nařízení Řím I, který dává 

smluvním stranám maximální volnost, pokud jde o okamžik, kdy má k volbě rozhodného práva 

dojít. K volbě rozhodného práva tak může dojít jak před uzavřením smlouvy, tak kdykoliv po 

uzavření smlouvy, a to i pokud jde o změnu již jednou zvoleného rozhodného práva. 

Možnost volby práva však není úplně neomezená a nařízení Řím I svobodu smluvních stran 

zvolit si obligační statut limituje. Jedná se za prvé o případy, kdy je jednu ze smluvních stran 

možno považovat, ve vztahu k druhé smluvní straně, za slabší. Tato úprava je obsažena v čl. 5–8 

nařízení Řím I, které jsou blíže rozebrány v příslušných kapitolách.  

Za druhé se jedná o případy aplikace čl. 3 odst. 3 nařízení Řím I. Tento článek obsahuje 

omezení volby práva pro závazkové vztahy, kdy se všechny ostatní prvky pro závazkový vztah 

významné v okamžiku volby nacházejí v jiné zemi než v zemi, jejíž právo bylo zvoleno. 

V takovém případě se volba práva nebere v potaz co do kogentních ustanovení této jiné země. 

K tomuto článku nařízení Řím I je však nezbytné podotknout, že jeho výklad rozděluje autory na 

dvě skupiny. Dle první skupiny autorů (např. Pauknerová89 nebo Stone90) je možno takto rozhodné 

právo čistě vnitrostátního smluvního závazkového vztahu zvolit s tím, že se volba nedotkne 

příslušných kogentních ustanovení. Opačný názor však zastává např. Bělohlávek, který volbu 

práva, v případě neexistence jiného mezinárodního prvku, nepovažuje za mezinárodní prvek 

dostatečně významný a požaduje existenci jiného objektivního (kvalifikovaného) mezinárodního 

prvku s tím, že nařízení Řím I zakazuje volbu práva pro smluvní závazkový vztah bez tohoto 

 

 

 

87 Viz bod č.11 preambule nařízení Řím I. 
88 GIULIANO, M., LAGARDE, P. Zpráva o Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. In: Úřední 

věstník Evropských společenství. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 1980, svazek 23, 

č. C 282, komentář k čl. 3 Římské úmluvy, bod 4. 
89 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 156. 
90 STONE, P. EU Private International Law. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 300. 
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kvalifikovaného mezinárodního prvku. 91 Domnívám se, že nelze ani velmi extenzivním výkladem 

čl. 3 odst. 3 nařízení Řím I dovodit absolutní zákaz volby práva pro čistě vnitrostátní smluvní 

závazek. Z tohoto důvodu se kloním k názoru první skupiny autorů, že tedy je možno takovou 

volbu provést s tím, že nebudou dotčeny příslušné kogentní ustanovení. 

Obdobné pravidlo obsahuje následující odstavec téhož článku v návaznosti na právo Evropské 

unie. Nelze se tak odchýlit od kogentních ustanovení práva Evropské unie v případě, že se všechny 

ostatní prvky pro závazkový vztah významné, v okamžiku volby rozhodného práva, které není 

právem členského státu, nacházejí v jednom nebo více členských státech. Za omezení volby 

rozhodného práva je možno také považovat výhradu veřejného pořádku dle čl. 21 nařízení Řím I 

a užití imperativních ustanovení dle čl. 9 nařízení Řím I. V neposlední řadě je volba práva omezena 

pouze na právní řád některého státu, byť nečlenského, a strany si tak nemohou zvolit např. lex 

mercatoria.92 

Volba rozhodného práva může v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Řím I být učiněna dvěma 

způsoby. Prvním způsobem je explicitní volba rozhodného práva. Ta může být obsažena jak 

v ustanovení předmětné smlouvy, tak v separátním dokumentu, jehož jediným účelem je právě 

volba rozhodného práva93. S ohledem na skutečnost, že to nařízení Řím I nevylučuje dovozuji, že 

je možno připustit i ústní volbu rozhodného práva. Druhým způsobem je implicitní volba práva, 

tedy taková volba, která jasně vyplývá z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Ukazatelem 

tak může být zavedená praxe mezi stranami smlouvy nebo např. prorogační dohoda, tedy dohoda 

smluvních stran o volbě soudu za účelem rozhodování o sporech vzniklých ze smlouvy94. Nařízení 

Řím I však nepřipouští tzv. hypotetickou volbu rozhodného práva. Příslušný soud tedy nesmí 

dovozovat, jaké rozhodné právo by smluvní strany bývaly zvolily, kdyby volbu učinily95.  

Existence a platnost souhlasu s volbou rozhodného práva se poté v souladu s čl. 1 odst. 5 

nařízení Řím I určuje dle čl. 10, 11 a 13 nařízení Řím I. 

 

 

 

 

91 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva – Nařízení Řím I. Komentář v širších souvislostech evropského a 

mezinárodního práva soukromého, I. díl., 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 157, 594. 
92 RAGNO, F. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers 

GmbH, 2015, s. 80. 
93 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 75. 
94 Viz bod č.12 preambule nařízení Řím I. 
95 GIULIANO, M., LAGARDE, P. Zpráva o Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. In: Úřední 

věstník Evropských společenství. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 1980, svazek 23, 

č. C 282, komentář k čl. 3 Římské úmluvy, bod 3. 
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4.2.8 Rozhodné právo při neexistenci volby práva 

Pokud nebylo rozhodné právo stranami smlouvy zvoleno, případně bylo zvoleno neplatně či 

nejednoznačně, je nezbytné určit rozhodné právo jiným způsobem, tj. za pomoci náhradního 

hraničního ukazatele dle čl. 4 nařízení Řím I. Tímto ustanovením však není dotčena zvláštní úprava 

určení rozhodného práva při absenci volby pro některé smluvní typy obsažená v čl. 5–8 nařízení  

Řím I. 

V souladu s cílem nařízení Řím I vytyčeným v preambuli, kterým je mj. právní jistota 

v evropském prostoru práva96, určil zákonodárce v čl. 4 odst. 1 nařízení Řím I pevné hraniční 

ukazatele pro vybrané smluvní typy, což bezpochyby přispívá k předvídatelnosti práva a tím 

pádem k právní jistotě smluvních stran. Výčet smluvních typů, kterým byly přiřazeny pevné 

hraniční ukazatele je následující:  

a) Smlouva o koupi zboží se řídí právem země, v níž má prodávající obvyklé bydliště. 

Pojem „koupě zboží“ má být dle preambule nařízení Řím I vykládán v souladu 

s nařízením Brusel I (bis)97. Dle rozsudku Car Trim98 se za smlouvu o koupi zboží 

považuje i smlouva, jejíž předmětem je dodání zboží, které má být teprve v budoucnu 

vyrobeno či zhotoveno, i když kupující stanovil požadavky ohledně pořízení, 

zpracování a dodání zboží, aniž by poskytl materiál pro jeho výrobu či zhotovení. Toto 

ustanovení představuje obecnou právní úpravu, před kterým má přednost zvláštní 

právní úprava obsažená např. v písm. c) a f). Do věcné působnosti ustanovení tak lze 

zařadit pouze takovou smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží, které je movité a 

hmotné. Vyloučen z působnosti je naopak prodej práv a věcí nemovitých.99 

V neposlední řadě je však nezbytné upozornit na aplikační přednost unifikovaných 

hmotněprávních norem upravujících mezinárodní koupi zboží, zejména CISG.  

b) Smlouva o poskytování služeb se řídí právem země, v níž má poskytoval služby 

obvyklé bydliště. Taktéž pojem „poskytování služeb“ je nezbytné vykládat v souladu 

s nařízením Brusel I (bis)100. Není možné definitivně vymezit, jaké činnosti mohou být 

poskytovány na základě smlouvy o poskytování služeb. Ferrari a Bischoff uvádějí jako 

 

 

 

96 Viz bod č.16 preambule nařízení Řím I. 
97 Viz bod č.17 preambule nařízení Řím I. 
98 Rozsudek SDEU č. C-381/08 ze dne 25. února 2010 ve věci Car Trim. 
99 FERRARI, F, BISCHOFF, A. J. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier 

european law publishers GmbH, 2015, s. 133-134. 
100 Viz bod č.17 preambule nařízení Řím I. 
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vodítko např. čl. 57 SFEU, dle kterého se za služby považují zejména činnosti 

průmyslové povahy, obchodní povahy, řemeslné činnost a činnosti v oblasti 

svobodných povolání a dále čl. 4 odst. 1 směrnice o službách na vnitřním trhu101, dle 

kterého se službou rozumí jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná 

zpravidla za úplatu.102 Ustanovení nelze použít na ty smlouvy o poskytování služeb, 

které mají v nařízení Řím I svou zvláštní úpravu, tedy na smlouvy o přepravě, 

spotřebitelské smlouvy a pojistné smlouvy a individuální pracovní smlouvy. 

c) Smlouva, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti, se 

řídí právem země, ve které se nemovitost nachází. Zákonodárce pro úpravu 

vymezených smluv zvolil, na rozdíl od předchozích smluvních typů, hraniční ukazatel 

navázaný na předmět smlouvy, spíše než na některý ze subjektů smlouvy. Jedná se o 

logickou volbu, když ke stejnému závěru bylo zpravidla možno dojít také dle principu 

nejužšího spojení. Ustanovení se bude aplikovat také na smlouvu uzavřenou mezi 

spotřebitelem a obchodníkem, když smlouva, jejímž předmětem je věcné právo 

k nemovitostem nebo nájem nemovitosti je výslovně vyloučena z působnosti čl. 6 

nařízení Řím I upravujícího spotřebitelské smlouvy. 

d) Bez ohledu na písmeno c) se nájem nemovitosti uzavřený pro dočasné soukromé 

užívání na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců řídí právem země, v níž má 

pronajímatel obvyklé bydliště, pokud je nájemce fyzickou osobou a pokud má své 

obvyklé bydliště ve stejné zemi. Toto úzce vymezené pravidlo lze považovat za 

zvláštní úpravu k úpravě písm. c). Uplatní se tak pouze za splnění všech podmínek 

vymezených v ustanovení. Pokud podmínky splněny nebudou, musí být aplikováno 

obecné pravidlo. 

e) Franšízová smlouva se řídí právem země, v níž má osoba, jíž je franšíza udělena, 

obvyklé bydliště. Franšízová smlouva není v českém právním řádu vymezena. 

Obdobné lze konstatovat i o právních řádech většiny ostatních členských států.103 

 

 

 

101 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006, o službách na vnitřním trhu. 
102 FERRARI, F, BISCHOFF, A. J. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier 

european law publishers GmbH, 2015, s. 139. 
103 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I.: komentář v širších souvislostech evropského a 

mezinárodního práva soukromého, I. díl., 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 838–841.  
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Vhodnou autonomní definici lze však dle Ferrariho a Bischoffa hledat v derogované 

směrnici104 kategorizující franšízové smlouvy.105 

f) Smlouva o distribuci se řídí právem země, v níž má distributor obvyklé bydliště. 

Výslovná úprava hraničního ukazatele pro smlouvy o distribuci odstraňuje možnost 

nejednotného výkladu, který se v praxi objevoval, dokud byl užíván hraniční ukazatel 

plnění charakteristického pro smlouvu.106 

g) Smlouva o koupi zboží v dražbě se řídí právem země, v níž se dražba koná, pokud 

takové místo lze určit. Speciální úprava smlouvy o koupi zboží v dražbě sleduje 

zejména zajištění právní jistoty, když prodávající často nemusí být kupujícímu znám. 

Pokud by nešlo určit místo, kde se dražba koná (typicky internetová aukce), bude 

nezbytné užít úpravy čl. 4 odst. 2 nařízení Řím I.107 

h) Smlouva uzavírána v rámci mnohostranného systému, který sdružuje nebo umožňuje 

sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů, jak 

je vymezeno v čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2004/39/ES, v souladu s pevně 

stanovenými pravidly a který je řízen jednotným právem, se řídí tímto právem. 

Mnohostrannými systémy se dle preambule nařízení Řím I rozumí takové systémy, 

v jejichž rámci probíhají obchody, jako jsou regulované trhy a mnohostranné systémy 

obchodování uvedené v čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze 

dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, bez ohledu na to, zda závisejí na 

ústřední protistraně či nikoli.108 V praxi budou tyto smlouvy podléhat právnímu řádu 

státu, který reguluje trh, na kterém mnohostranný systém provádí své operace a který 

systém reguluje nebo, v případě že by tato regulace chyběla, bude podléhat právnímu 

řádu státu, kde má mnohostranný systém své centrum.109 

 

 

 

104 Nařízení Komise (EHS) č. 4087/88 ze dne 30. listopadu 1988 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

franšízových dohod. 
105 FERRARI, F, BISCHOFF, A. J. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier 

european law publishers GmbH, 2015, s. 148. 
106 Tamtéž, s. 151-153. 
107 WILDERSPIN, R., PLENDER, M., The European Private International Law of Obligations. 4. vydání, Londýn: 

Sweet & Maxwell, 2015, odst. 7-049. 
108 Viz bod č.18 preambule nařízení Řím I. 
109 MAGNUS, U. Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice. In: FERRARI, F., 

LEIBLE, S. Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Mnichov: sellier 

european law publishers GmbH, 2009, s. 45. 
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Článek 4 odst. 2 nařízení Řím I obsahuje hraniční ukazatel pro smlouvy, které nejsou uvedeny 

v čl. 4 odst. 1 nařízení Řím I, případně pro smlouvy, na jejichž prvky by bylo možnost více než 

jedno z písmen a) až h) čl. 4 odst. 1 nařízení Řím I. Takové smlouvy se budou řídit právem země, 

v níž má strana, která je povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé 

bydliště. V případě, že smlouva je složena z množiny práv a povinností, které mohou být zařazeny 

pod více než jeden zvláštní smluvní typ, mělo by být charakteristické plnění určeno s ohledem na 

těžiště smlouvy.110 Charakteristickým plněním smlouvy je možno rozumět takové plnění, které 

slouží k uspokojení sociálně-ekonomických potřeb některé ze smluvních stran. S určitou mírou 

zobecnění lze poté konstatovat, že u smluv zavazujících k vzájemnému plnění, nebude za 

charakteristické plnění považována peněžní úplata poskytovaná jednou ze smluvních stran.111 

Článek 4 odst. 3 nařízení Řím I představuje tzv. únikovou doložku, kterou je možno aplikovat 

v případě, kdy ze všech okolností případu vyplývá, že předmětná smlouva je zjevně úžeji spojena 

s jinou zemí, než je země určena na základě čl. 4 odst. 1 nebo 2 nařízení Řím I, rozhodným právem 

bude právo této jiné země. Při určení takové jiné země by mělo být také zohledněno, zda má 

předmětná smlouva velmi úzký vztah k jiné smlouvě nebo smlouvám.112 Lze se domnívat, že 

účelem tohoto ustanovení je zejména zmírnění rigidity čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Řím I. 

Pokud nebude možné rozhodného právo určit na základě čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Řím I, uplatní 

se v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení Řím I princip nejužšího spojení a smlouva se tak bude řídit 

právem země, s níž je nejúžeji spojena. Obdobně jako u předchozího odstavce je nutno zohlednit, 

zda má předmětná smlouva velmi úzký vztah k jiné smlouvě nebo smlouvám113. Na rozdíl od 

únikové doložky je možno princip nejužšího spojení aplikovat pouze v případě, že rozhodné právo 

nelze určit dle pravidel obsažených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Řím I114. 

 

4.2.9 Smlouvy o přepravě  

Článek 5 nařízení Řím I obsahuje zvláštní právní úpravu pro určení rozhodného práva smluv 

o přepravě, a to jak smluv o přepravě zboží, tak smluv o přepravě cestujících. V případě smluv o 

 

 

 

110 Viz bod č.19 preambule nařízení Řím I. 
111 GIULIANO, M., LAGARDE, P. Zpráva o Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. In: Úřední 

věstník Evropských společenství. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 1980, svazek 23, 
č. C 282, komentář k čl. 4 Římské úmluvy, bod 3. 

112 Viz bod č.20 preambule nařízení Řím I. 
113 Viz bod č.21 preambule nařízení Řím I. 
114 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 96. 
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přepravě cestujících také toto ustanovení limituje možnost volby rozhodného práva smluvními 

stranami. Nejprve je potřeba upozornit na skutečnost, že oblast smluv o přepravě je ve značné míře 

upravena mezinárodními úmluvami obsahujícími unifikovanou hmotněprávní úpravu, které se 

aplikují přednostně před nařízením Řím I (např. úmluvy CMR, CVR nebo COTIF). Aplikační 

přednost mají, za splnění podmínek čl. 25 odst. 1 nařízení Řím I, i mezinárodní úmluvy unifikující 

kolizní normy v této oblasti (např. úmluva CMNI). 

Článek 5 odst. 1 nařízení Řím I upravuje právo rozhodné pro smlouvy o přepravě zboží za 

předpokladu, že smluvní strany nezvolily rozhodné právo podle čl. 3 nařízení Řím I. Za smlouvu 

o přepravě zboží se pro účely nařízení Řím I považuje také dopravní nájemní (charterová) smlouva 

a ostatní jiné smlouvy, jejichž účelem je přeprava zboží.115 Obdobný závěr lze vyvozovat také 

z judikatury, např. z rozsudku ICF116. Článek 5 odst. 1 nařízení Řím I určuje, pro případ absence 

volby, rozhodným právem smlouvy o přepravě zboží právní řád země, ve které má dopravce117 

bydliště za předpokladu, že se v totožné zemi nachází: 

• místo převzetí zboží,  

• místo doručení zboží nebo 

• obvyklé místo bydliště odesílatele zboží. 

Nebyla-li by splněna ani jedna z uvedených podmínek, rozhodným právem určuje čl. 5 odst. 1 

nařízení Řím I právní řád země, ve kterém se v souladu s dohodou smluvních stran nachází místo 

doručení. 

Článek 5 odst. 2 nařízení Řím I zakotvuje zvláštní právní úpravu pro smlouvy o přepravě 

cestujících. Na rozdíl od předcházejícího odstavce, který smluvním stranám ponechává absolutní 

autonomii, pokud jde o možnost volby rozhodného práva, obsahuje tento odstavec taxativní výčet 

právních řádů, které si mohou smluvní strany zvolit jako rozhodné právo smlouvy. Důvodem 

tohoto omezení smluvní volnosti je jednoznačně snaha zákonodárce zajistit vyšší úroveň ochrany 

slabší smluvní strany, za kterou je považován cestující118. Smluvní strany smlouvy o přepravě 

cestujících si tak mohou zvolit, za splnění podmínek čl. 3 nařízení Řím I, za rozhodné právo této 

smlouvy pouze právo země, ve které: 

 

 

 

115 Viz bod č. 22 preambule nařízení Řím I. 
116 Rozsudek SDEU č. C-133/08 ze dne 6. října 2009 ve věci Intercontainer Interfrigo v. Balkenende Oosthuizen. 
117 Dopravcem se v souladu s bodem 22 preambule nařízení Řím I rozumí „smluvní strana, která se zaváže přepravit 

zboží, ať již přepravu sama vykoná, či nikoli“, odesílatem se poté rozumí „každá osoba, která uzavře 

s přepravcem smlouvu o dopravě“. 
118 Viz body č. 23 a 32 preambule nařízení Řím I. 
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• má cestující své obvyklé bydliště nebo 

• má dopravce své obvyklé bydliště nebo 

• má dopravce místo své ústřední správy nebo 

• se nachází místo odjezdu nebo 

• se nachází místo určení. 

Pro případ, že si smluvní strany smlouvy o přepravě cestujících rozhodné právo nezvolí, bude 

se tato smlouva řídit právním řádem země, ve které má cestující své obvyklé bydliště, pokud se 

v této zemi nachází místo určení nebo místo odjezdu. Nebude – li možno rozhodné právo určit za 

pomoci uvedeného pravidla, bude se smlouva řídit právním státem země, ve které má své obvyklé 

bydliště dopravce. 

Článek 5 odst. 3 nařízení Řím I poté obsahuje únikovou doložku pro obě shora uvedené 

smlouvy o přepravě, dle které se v případě, že nedošlo k volbě rozhodného práva smluvními 

stranami, použije na smlouvu právo jiné země než země určené dle odst. 1 a 2, pokud ze všech 

okolností případu vyplývá, že předmětná smlouva je s touto jinou zemí zjevně úžeji spojená. 

 

4.2.10 Spotřebitelské smlouvy 

Článek 6 nařízení Řím I obsahuje zvláštní právní úpravu pro určení rozhodného práva 

spotřebitelských smluv. Evropská unie vyvíjí v oblasti práva ochrany spotřebitele značnou 

aktivitu, není tedy s podivem, že se tato snaha projevila také v normách mezinárodního práva 

soukromého. Hlavní motivací zákonodárce v tomto případě bylo zajistit, aby případný spor byl 

pro spotřebitele co nejlevnější, a aby rozhodným právem bylo to právo, se kterým je spotřebitel 

nejlépe obeznámen.119 Zákonodárce také vzal v potaz praktickou využitelnost jednotného 

vnitřního trhu z pohledu spotřebitele, kterou umožnil rozvoj internetu a ostatních technologií 

umožňujících prodej na dálku.120 

Spotřebitelem se dle čl. 6 odst. 1 nařízení Řím I rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu 

mimo svou profesionální či podnikatelskou činnost s jinou osobou, která naopak jedná v rámci 

výkonu své profesionální nebo podnikatelské činnosti. V některých případech však není zjevné, 

zda osoba uzavírající smlouvu, vystupuje stále ještě jako spotřebitel či nikoliv a status spotřebitele 

 

 

 

119 WILDERSPIN, R., PLENDER, M., The European Private International Law of Obligations. 4. vydání, Londýn: 

Sweet & Maxwell, 2015, odst. 9-001. 
120 Viz bod č.24 preambule nařízení Řím I. 
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je nezbytné zkoumat vždy ad hoc. Za spotřebitele se považuje kupříkladu i osoba, která uzavírá 

smlouvu o finančních službách v oblasti investic a činnosti, byť tak činí za účelem zisku.121 

Hraniční situace, kdy je smlouva částečně uzavírána také za účelem podnikatelské činnosti, bude 

nutné posoudit v návaznosti na rozsudek Gruber122, ve kterém Soudní dvůr konstatoval, že: 

„osoba, jež uzavřela smlouvu týkající se zboží určeného zčásti k účelu podnikatelskému a z části 

k účelu, jež se netýká její podnikatelské činnosti, nemá právo dovolávat se prospěchu ze zvláštních 

pravidel…ledaže je podnikatelský účel natolik okrajový, že má zanedbatelnou úlohu v celkovém 

kontextu dotčené transakce, přičemž skutečnost, že nepodnikatelská stránka převažuje, nemá 

v tomto ohledu vliv.“  

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení Řím I se spotřebitelské smlouvy, spadající do věcné působnosti 

nařízení Řím I, řídí právem země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, pokud: 

a) obchodník provozuje svou profesionální nebo podnikatelskou činnost v zemi, kde má 

spotřebitel své obvyklé bydliště, nebo 

b) se jakýmkoli způsobem taková činnost na tuto zemi nebo na několik zemí včetně této 

země zaměřuje a smlouva spadá do rozsahu této činnosti. 

Podmínka shora uvedená pod písmenem b) bývá v literatuře označována jako ochrana 

poskytována pasivnímu spotřebiteli a směřuje k určení rozhodného práva smluv uzavíraných 

distančním způsobem, zejména prostřednictvím internetu123. Toto přináší otázku, zda pod čl. 6 

odst. 1 písm. b) nařízení Řím I lze subsumovat i pouhou dostupnost webových stránek z některé 

země. Částečnou odpověď nabízí preambule nařízení Řím I, která vedle dostupnosti webových 

stránek požaduje, aby tyto stránky vybízely k uzavírání smluv a dále aby předtím skutečně byla 

distančními prostředky uzavřena smlouva, bez ohledu na jazyk nebo měnu, které webové stránky 

používají.124 Autoři odborné literatury se kloní k názoru, že čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Řím I 

by měl na smlouvy uzavřené přes internet být aplikován s výjimkou, že obchodník na webových 

 

 

 

121 Viz bod č.26 preambule nařízení Řím I. 
122 Rozsudek SDEU č. C-464/01 ze dne 20. ledna 2005 ve věci Gruber. 
123 RAGNO, F. The Law applicable to a Consumer Contract under the Rome I Regulation. In: FERRARI, F., LEIBLE, 

S. Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Mnichov: sellier european saw 

publisher, 2009. s. 144-145. 
124 Viz bod č.24 preambule nařízení Řím I. 
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stránkách výslovně uvede, že nemá zájem vstupovat do smluvního státu s osobami s bydlištěm 

v určitých zemích a tuto svou obchodní politiku dodržuje.125 

Článek 6 odst. 2 nařízení Řím I zachovává i v případě spotřebitelských smluv určitou míru 

autonomie vůle smluvních stran, pokud jde o možnost volby rozhodného práva. Smluvní strany 

spotřebitelské smlouvy si tedy mohou za podmínek čl. 3 nařízení Řím I zvolit rozhodné právo této 

smlouvy, nicméně spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou by mu poskytly kogentní 

ustanovení práva, které by bylo rozhodným právem na základě čl. 6 odst. 1 nařízení Řím I, 

nedošlo-li by k volbě. Zákonodárce tímto omezením smluvní volnosti sleduje zajištění zvýšené 

ochrany práv a zájmů spotřebitele, který je v takovýchto smluvních vztazích zpravidla slabší 

smluvní stranou.126 Z tohoto důvodu může docházet k tzv. štěpení práva. 

Nebudou-li splněny podmínky čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení Řím I, a nebude tak 

rozhodným právem spotřebitelské smlouvy možno určit právo země, ve které má spotřebitel 

bydliště, určí se rozhodné právo v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení Řím I dle obecných pravidel. 

Článek 6 odst. 4 nařízení Řím I poté obsahuje taxativní výčet smluv, které jsou vyjmuty 

z věcné působnosti čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení Řím I. Jedná se o následující smlouvy: 

a) smlouvu o poskytování služeb, mají-li být služby spotřebiteli poskytnuty výlučně 

v zemi odlišné od země jeho obvyklého bydliště; 

b) přepravní smlouvu, která je odlišná od smlouvy týkající se souborných služeb pro cesty 

ve smyslu směrnice rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách 

pro cesty, pobyty a zájezdy; 

c) smlouvu, jejíž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti a která 

je odlišná od smlouvy, jejíž předmětem je právo k užívání nemovitosti na časový úsek 

ve smyslu směrnice 94/47/ES; 

d) práva a povinnosti, které představují finanční nástroj, a práva a povinnosti, které 

představují podmínky, jimiž se řídí emise, veřejné nabídky či převzetí převoditelných 

papírů a úpis a vyplácení podílů v subjektech kolektivního investování, pokud se 

nejedná o poskytování finanční služby a 

 

 

 

125 RAGNO, F. The Law applicable to a Consumer Contract under the Rome I Regulation. In: FERRARI, F., LEIBLE, 

S. Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Mnichov: sellier european saw 

publisher, 2009. s. 148. 
126 Viz body č. 23 a 25 preambule nařízení Řím I. 
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e) smlouvu uzavřenou v rámci systému spadajícího do oblasti působnosti čl. 4 odst. 1 

písm. h) nařízení Řím I. 

V neposlední řadě je potřeba upozornit na aplikační přednost některých směrnic Evropské unie 

v oblasti ochrany spotřebitele, které byly transponovány do právních řádů jednotlivých členských 

států, založenou čl. 23 nařízení Řím I. Jedná se například o směrnici o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách127 nebo směrnici o některých aspektech prodeje spotřebního zboží 

a záruk na toto zboží128.129 Tento jev je některými autory označován jako „eroze obecného 

pravidla“130. 

 

4.2.11 Pojistné smlouvy 

Obecně platí, že do rozsahu věcné působnosti nařízení Řím I spadají všechny pojistné smlouvy 

podle občanského a obchodního práva, s výjimkou pojistných smluv vymezených v čl. 1 odst. 2 

písm. j) nařízení Řím I. Na některé pojistné smlouvy se však neaplikuje obecná právní úprava  

čl. 3 a 4 nařízení Řím I, ale zvláštní právní úprava obsažená v čl. 7 nařízení Řím I. Z působnosti 

čl. 7 nařízení Řím I jsou navíc výslovně vyloučeny smlouvy o zajištění. Zvláštní právní úprava se 

tedy vztahuje na: 

a) pojistné smlouvy, které kryjí velká rizika bez ohledu na to, kde se kryté riziko nachází 

(dále jen „pojistné smlouvy kryjící velké riziko“) a  

b) pojistné smlouvy, které kryjí jiná rizika, pokud se kryté riziko nachází na území 

členského státu Evropské unie. 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, nařízení Řím I rozlišuje několik kategorií pojistných smluv, 

a to na základě dvou kritérií. Prvním kritériem, které je pro správnou subsumpci pojistné smlouvy 

pod příslušnou kolizní normu potřeba zkoumat, je kritérium velikosti smlouvou krytého rizika. O 

velké riziko se tak jedná pouze v taxativně vymezených případech dle čl. 13 bodu 27 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES, ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací 

a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).131 Jedná se například o pojištění zničení 

 

 

 

127 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 
128 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje 

spotřebního zboží a záruk na toto zboží. 
129 RAGNO, F. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers 

GmbH, 2015, s. 240 
130 Tamtéž, s. 245. 
131 Směrnice Solventnost II nahradila s účinností ke dni 1. ledna 2016 První směrnici Rady 73/239/EHS ze dne  

24. července 1973, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém 
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železničního vozového parku, leteckého dopravního prostředku nebo námořního pravidla.  Za 

splnění dodatečných podmínek se může jednat také o pojištění úvěru, obecné odpovědnosti za 

škodu nebo pojištění různých finančních ztrát. 

Druhým kritériem, které je potřeba zkoumat, je kritérium místa, kde se smlouvou kryté riziko 

nachází. V případě životního pojištění se země, v níž se nachází riziko, určí dle čl. 13 bodu 14 

směrnice Solventnost II, v případě jiného pojištění než životního se země, v níž se nachází riziko, 

určí dle čl. 13 bodu 13 směrnice Solventnost II.132 V případě, že pojistná smlouva kryje rizika, 

která se nachází ve více členských státech, může za podmínek dle čl. 7 odst. 5 nařízení Řím I dojít 

ke štěpení práva. 

V souladu se shora uvedeným a dále v souladu se zněním čl. 7 nařízení Řím I, je možno rozlišit 

následující situace: 

a) Smlouvy o zajištění se budou řídit právním řádem státu, určeným na základě obecných 

pravidel obsažených v čl. 3 a 4 nařízení Řím I. 

b) Pojistné smlouvy kryjící velké riziko se budou v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení Řím I 

řídit právním řádem státu, který si smluvní strany zvolí. Nedojde-li k volbě, bude 

rozhodným právem právo státu, kde má pojistitel obvyklé bydliště, přičemž je možno 

užít únikovou doložku nejužšího spojení. 

c) Pojistné smlouvy kryjící jiné než velké riziko, které se nachází na území členského 

státu, se budou v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení Řím I řídit právním řádem státu, který 

si smluvní strany zvolí z taxativního výčtu, který však může být za vymezených 

podmínek smluvními státy rozšířen. Nedojde-li k volbě, bude rozhodným právem 

právo státu, kde se v okamžiku uzavření smlouvy nachází riziko kryté touto smlouvou.  

d) Pojistné smlouvy kryjící jiné než velké riziko, které se nenachází na území členského 

státu, se budou řídit právním řádem státu, určeným na základě obecných ustanovení  

čl. 3 a 4 nařízení Řím I.133 Domnívám se však, že výjimkou z uvedeného pravidla 

 

 

 

pojištění jiném než životním a jejího výkonu, na kterou odkazuje čl. 7 odst. 2 nařízení Řím I. Závaznost 

výkladových ustanovení obsažených ve směrnici Solventnost II vyplývá z jejího čl. 310, který upravuje právní 

režim odkazů na derogované právní předpisy. 
132 Směrnice Solventnost II nahradila také Druhou směrnici Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci 

právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterým se stanoví opatření 

k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze 

dne 5. listopadu 2002, o životním pojištění, na které odkazuje čl. 7 odst. 6 nařízení Řím I.  
133 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 300. 
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budou případy, kdy pojistná smlouva kryjící jiné než velké riziko, které se nenachází 

na území členského státu, bude uzavřena se spotřebitelem. Rozhodné právo takové 

smlouvy by tak mělo být určeno na základě čl. 6 nařízení Řím I, upravujícího 

spotřebitelské smlouvy, ačkoliv by se dle bodu 32 preambule nařízení Řím I, který 

uvádí, že „kvůli zvláštní povaze přepravních a pojistných smluv by měla specifická 

ustanovení zajistit odpovídající úroveň ochrany cestujících a pojistníků. Článek 6 by 

se tedy neměl použít v kontextu těchto zvláštních smluv“, mohlo zdát, že tomu tak není. 

Slovní spojení „specifická ustanovení“ a „v kontextu těchto zvláštních smluv“ je dle 

mého názoru nutno vykládat tak, že čl. 6 nelze aplikovat na specificky upravené 

pojistné smlouvy uvedené shora pod písm. a) až c), nicméně tím není vyloučena 

aplikace na zbylé pojistné smlouvy. Tento výklad podporuje také znění čl. 6 odst. 1 

nařízení Řím I, který uvádí „aniž jsou dotčeny články 5 a 7“. K obdobnému závěru 

dochází také zahraniční doktrína134. 

 

4.2.12 Individuální pracovní smlouvy 

Článek 8 nařízení Řím I obsahuje zvláštní právní úpravu pro určení rozhodného práva 

individuálních pracovních smluv. Ustanovení tedy ze své věcné působnosti výslovně vylučuje 

kolektivní smlouvy.  

Obdobně jako u shora uvedených smluvních typů, je důvodem zvláštní úpravy individuálních 

pracovních smluv snaha zákonodárce poskytnout vyšší míru ochrany slabší straně smlouvy.135 Z 

tohoto důvodu je zákonodárcem jako v předchozích případech také omezena smluvní volnost, 

pokud jde o určení rozhodného práva individuální pracovní smlouvy. Smluvní strany individuální 

pracovní smlouvy si tak mohou v souladu s čl. 3 nařízení Řím I zvolit rozhodné právo této 

smlouvy, nicméně zaměstnanec nesmí být volbou zbaven ochrany, kterou by mu poskytly kogentní 

ustanovení práva, které by v případě absence volby bylo právem rozhodným na základě čl. 8 odst. 

2, 3 nebo 4 nařízení Řím I. Opět tak může dojít ke štěpení práva. 

Pro případ, že nedojde k volbě rozhodného práva individuální pracovní smlouvy dle čl. 8 odst. 

1 nařízení Řím I, bude rozhodným právem právo země v níž, případně z níž, zaměstnanec při 

plnění smlouvy obvykle vykonává svou práci, přičemž dočasný výkon práce zaměstnancem v jiné 

 

 

 

134 STAUDINGER, A. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law 

publishers GmbH, 2015, s. 258-259. 
135 Viz body č. 23 a 35 preambule nařízení Řím I. 
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zemi se nepovažuje za změnu země obvyklého výkonu práce. Nepodaří-li se rozhodné právo určit 

uvedeným způsobem, bude rozhodným právem právo země, v níž se nachází provozovna, která 

zaměstnance zaměstnala.  

Určení obvyklého místa výkonu práce zpravidla nebude činit problém, nicméně otázky mohou 

vyvstat v případě, že zaměstnanec nemá pevně určené místo výkonu práce, či vykonává práci ve 

více než jednom státě. Pojem „místo obvyklého výkonu práce“ je v judikatuře Soudního dvora 

vykládán velice široce.  

V případě výkonu práce ve více než jednom státě se za místo obvyklého výkonu práce 

považuje, dle povahy činnosti zaměstnance, buď dle rozsudku Weber136 místo, ve kterém 

zaměstnanec strávil většinu určené pracovní doby výkonem svého zaměstnání ve prospěch 

zaměstnavatele, případně dle rozsudku Rutten137 místo, ve kterém je faktické centrum jeho 

pracovních aktivit s přihlédnutím k místu, kde se nachází jeho kancelář, ze které organizuje svůj 

výkon práce a do které se vrací po uskutečnění pracovní cesty do zahraničí. 

Pojem „případně z níž“ obsažený v čl. 8 odst. 2 nařízení Řím I byl v nařízení Řím I použit 

právě s ohledem na široký výklad obvyklého místa výkonu práce v judikatuře.  

V rozsudku Geels138 bylo jako místo obvyklého výkonu práce označeno místo, kde zaměstnanec 

ve vztahu k zaměstnavateli vykonává své závazky a povinnosti. Kodifikace tohoto výkladu vede 

k usnadnění určení rozhodného práva individuálních pracovních smluv letušek, pilotů, námořníků 

a jiných obdobných povolání, které nemají pevně stanoveno místo výkonu práce. Rozhodným 

právem tedy v těchto případech bude právo země, ve které se nachází stálá základna 

zaměstnavatele, z níž je práce organizována a kde uvedení pracovníci plní vůči svému 

zaměstnavateli další povinnosti, pokud taková základna existuje.139 

K výkladu pojmu „dočasný výkon práce“ se poté vyjadřuje sama preambule nařízení Řím I, 

která za takový výkon práce označuje práci vykonanou v jiné zemi, pokud se má zaměstnanec po 

splnění svého úkolu v této zemi opět vrátit ke své práci v zemi původní, přičemž tomuto výkladu 

 

 

 

136 Rozsudek SDEU č. C-37/00 ze dne 27. února 2002 ve věci Weber. 
137 Rozsudek SDEU č. C-383/95 ze dne 9. ledna 1997 ve věci Rutten v. Cross Medical. 
138 Rozsudek SDEU č. C-125/92 ze dne 13. července 1993 ve věci Mulox IBC v. Geels. 
139 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005, KOM (2005) 650 v konečném 

znění, s. 7. 



53 

 

nebrání ani uzavření nové pracovní smlouvy s totožným zaměstnavatelem či zaměstnavatelem ze 

stejné skupiny společností.140 

Článek 8 odst. 4 nařízení Řím I poté obsahuje, na rozdíl od ostatních smluv podobného typu 

upravených v nařízení Řím I, únikovou doložku, která se uplatní v situaci, že z celkových 

okolností případu vyplývá, že individuální pracovní smlouva je úžeji spojená s jinou zemí, než je 

země určená na základě čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Řím I. 

 

4.2.13 Imperativní ustanovení  

Imperativní ustanovení, někdy označované také jako nutně použitelné normy či absolutně 

kogentní normy, jsou dle definice obsažené v čl. 9 odst. 1 nařízení Řím I „ustanovení, jejichž 

dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. politického, společenského a 

hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, 

která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle 

tohoto nařízení použilo.“  

Imperativní ustanovení bývají zpravidla obsažena v normách veřejného práva, konkrétně se 

jedná o normy práva správního, trestního, finančního nebo práva veřejné soutěže. Příkladem 

imperativního ustanovení je např. ustanovení § 1 odst. 5 zákona o ochraně hospodářské soutěže141, 

které uvádí, že: „Tento zákon se vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které 

narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky.“. Nutně použitelné 

normy však lze nalézt také v rámci práva soukromého. Doktrína uvádí zejména některá ustanovení 

zákoníku práce142,  která upravují nejvyšší přípustnou pracovní dobu či výkon některých prací 

ženami a mladistvými. Důvodem existence takovýchto norem je neochota států nahradit některé 

normy vnitrostátního práva normami práva rozhodného.143  

Imperativní ustanovení je nezbytné odlišovat od ustanovení kogentních, které nařízení Řím I 

označuje jako ustanovení, od kterých se nelze smluvně odchýlit. Kogentní ustanovení jsou takové 

normy vnitrostátního práva, jejichž aplikaci nemohou smluvní strany svým ujednáním ve smlouvě 

vyloučit. Na rozdíl od imperativních ustanovení se však aplikují vždy pouze kogentní ustanovení 

 

 

 

140 Viz bod č. 36 preambule nařízení Řím I. 
141 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
142 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
143 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 229, 230. 
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toho právního řádu, který je pro předmětnou smlouvu rozhodným právem. Na nutnost rozlišovat 

mezi těmito druhy norem upozorňuje také preambule nařízení Řím I.144 

S ohledem na shora uvedené lze imperativní ustanovení obecně vymezit jako normy, které 

v rozsahu své věcné, teritoriální a personální působnosti musí být na předmětný smluvní 

závazkový vztah s mezinárodním prvkem aplikovány vždy a nemohou být nahrazeny normami 

rozhodného práva tohoto smluvního vztahu. K aplikaci imperativních ustanovení tak dochází ještě 

před použitím kolizní normy a de facto jejich aplikace způsobuje částečné omezení autonomie 

smluvních stran, pokud jde o volbu rozhodného práva, na které je nařízení Řím I založeno.145 

Při aplikaci imperativních ustanovení lze, s ohledem na původ těchto norem, rozlišovat tři 

základní situace: 

a) Imperativní ustanovení jsou součástí legis fori. Jak stanoví čl. 9 odst. 2 nařízení Řím 

I: „Tímto nařízením není v žádném případě dotčeno použití imperativních ustanovení 

práva země soudu.“ V praxi tak bude soud vždy aplikovat imperativní ustanovení 

práva své země a v rozsahu těchto ustanovení neaplikuje rozhodné právo určené na 

základě kolizních norem. S ohledem na znění citovaného ustanovení nařízení Řím I se 

domnívám, že imperativní ustanovení legis fori se prosadí i vůči imperativním 

ustanovení legis causae. 

b) Imperativní ustanovení jsou součástí legis causae. Pokud jsou imperativní ustanovení 

součástí rozhodného práva smluvního vztahu s mezinárodním prvkem, budou tyto 

soudem uplatňovány bez dalšího jako součást tohoto rozhodného práva určeného na 

základě kolizních norem. Neužijí se pouze v případě, že budou v rozporu 

s imperativními ustanoveními legis fori. 

c) Imperativní ustanovení jsou součástí právního řádu třetího státu. Jak vyplývá z čl. 9 

odst. 3 nařízení Řím I, za splnění přesně stanovených podmínek může soud aplikovat 

také imperativní ustanovení, která jsou součástí jiného právního řádu než legis fori či 

legis causae. Citované ustanovení připouští užití imperativních ustanovení třetího 

státu pouze za předpokladu, že plnění, které má být poskytnuto na základě smlouvy na 

území tohoto třetího státu, by zakládalo porušení imperativních ustanovení právního 

 

 

 

144 Viz bod č.37 preambule nařízení Řím I. 
145 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 230, 231. 
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řádu tohoto třetího státu. Smlouva by tedy zavazovala k plnění, které je na území 

tohoto třetího státu protiprávní. Na rozdíl od předchozích možností aplikace 

imperativních ustanovení, je však v tomto případě soudu svěřena diskreční pravomoc, 

pokud jde o aplikaci imperativních ustanovení třetího státu. Soud by tak vždy měl vždy 

s přihlédnutím k povaze a účelu těchto ustanovení uvážit, jaké následky bude mít jejich 

aplikování či neaplikování a rozhodnout, zda tyto imperativní ustanovení užije. 

Imperativní ustanovení právního řádu třetího státu, pokud nejsou splněny podmínky 

čl. 9 odst. 3 nařízení Řím I, nesmí soud aplikovat. Judikaturou Soudního dvora však 

bylo dovozeno, že takováto imperativní ustanovení může soud toliko zohlednit jako 

skutkovou okolnost, stanoví-li tak rozhodné právo smlouvy.146 

 

4.2.14 Výhrada veřejného pořádku 

Vedle imperativních ustanovení existuje další tradiční institut mezinárodního práva 

soukromého, kterým je omezen rozsah aplikace rozhodného práva, a to výhrada veřejného 

pořádku. Článek 21 nařízení Řím I stanoví, že: „použití některého ustanovení práva kterékoli země 

určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně 

neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.“ 

Výhrada veřejného pořádku reflektuje rozdílný sociální, kulturní a ekonomický vývoj právních 

řádů jednotlivých zemí a svěřuje soudu diskreční pravomoc neuplatnit ustanovení rozhodného 

práva, pokud by se účinky takového ustanovení v kontextu legis fori jevily jako zjevně 

nepřípustné, narušující veřejný pořádek. Veřejným pořádkem tedy lze rozumět základní pilíře, na 

kterých stojí ten který právní řád.147 

Na rozdíl od imperativních ustanovení, jejichž použití předchází určení rozhodného práva na 

základě kolizních norem, je výhradu veřejného pořádku možno uplatnit až v okamžiku, kdy je 

známo rozhodné právo a soud zjistil zjevnou neslučitelnost jeho ustanovení s veřejným pořádkem 

legis fori. 

S aplikací výhrady veřejného pořádku vyvstává otázka, jaký právní řád užít k vyplnění 

prázdných míst po ustanoveních, která se dostala do rozporu s veřejným pořádkem legis fori. 

Nařízení Řím I na tuto otázku neodpovídá. Zahraniční doktrína uvádí, že v takovém případě je 

 

 

 

146 Rozsudek SDEU č. C-135/15 ze dne 18. října 2016 ve věci Nikiforidis. 
147 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň - Brno: 

Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 191-192. 
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nezbytné řešení nejprve hledat v rámci zbylého legis causae a pouze v případě, že tato snaha 

nebude úspěšná, vyplnit prázdná místa ustanoveními legis fori.148 K vyplnění těchto vzniknuvších 

právních mezer ustanoveními legis fori se přiklání také doktrína česká.149 

 

4.3 Zákon o mezinárodním právu soukromém 

Dle ust. § 84 ZMPS platí, že ustanovení hlavy XI ZMPS, která upravují závazková práva, se 

použijí pouze v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv. 

Zákonná úprava se z tohoto důvodu omezuje pouze na otázky, které nespadají do působnosti těchto 

předpisů a smluv a dále na otázky, o kterých je vnitrostátní zákonodárce na základě těchto předpisů 

a smluv zmocněn rozhodnout. Zbytková úprava kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy je 

koncentrována v ust. § 87 ZMPS. 

Odstavec 1 citovaného paragrafu vystihuje zbytkovou povahu vnitrostátní zákonné úpravy 

kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy a představuje obecnou úpravu pro smluvní 

závazkové vztahy, které nejsou upraveny jinými právními instrumenty. Dle odstavce 1 mají 

smluvní strany právo si rozhodné právo zvolit, přičemž se může jednat o právo jakéhokoliv státu. 

Volba může být vyjádřena výslovně nebo konkludentně tak, aby to bez pochybností vyplývalo 

z ustanovení smlouvy nebo okolností daného případu.  

Pro případ, že by si strany právo nezvolily, bude se smlouva řídit právem státu, s nímž nejúžeji 

souvisí, avšak zákon již neposkytuje výklad pojmu nejužší souvislosti. Lze se přiklonit k názoru, 

že v takovém případě je vhodné kritérium nejužší souvislosti vykládat shodně s úpravou v nařízení 

Řím I. V prvé řadě by mělo být za rozhodné právo považováno právo státu, ve kterém má smluvní 

strana, která má povinnost poskytnout plnění charakteristické pro posuzovanou smlouvu, 

v okamžiku uzavření smlouvy své bydliště. Výjimku představuje situace, kdy smlouva má 

evidentně užší souvislost s jiným státem. Pro případ, kdy by nebylo možno charakteristické plnění 

posuzované smlouvy určit, mohou se zohlednit i jiné faktory, jako místo podnikání stran či místo 

uzavření smlouvy.150 

 

 

 

148 OMLOR, S. In: FERRARI, F. Rome I Regulation. Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers 
GmbH, 2015, s. 495. 

149 PAUKNEROVÁ, M. Mandatory rules and public policy in international contract law. In: ERA Forum 11, 2010,  

s. 41.  
150 BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 525. 
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Odstavec 2 citovaného paragrafu představuje transpozici několika směrnic týkajících se 

ochrany spotřebitele151. Jeho účelem je zajistit, aby spotřebitel ve vymezených případech nebyl 

zbaven ochrany, která mu přísluší dle českého práva, i kdyby se smlouva měla řídit právním řádem 

státu, který není členem Evropské unie. 

Odstavec 3 citovaného paragrafu určuje rozhodné právo pro pojistné smlouvy, které nejsou 

upraveny jinými právními předpisy. Jedna se zejména o pojistné smlouvy výslovně vyloučené 

z působnosti nařízení Řím I.152 Rozhodné právo takových závazkových vztahů s mezinárodním 

prvkem bude určeno dle obvyklého pobytu pojistníka, případně volbou smluvních stran. Druhá 

část odstavce rozšiřuje možnost volby rozhodného práva dle čl. 7 odst. 3 nařízení Řím I.  

Odstavec 4 citovaného paragrafu poté transponuje ust. čl. 12 odst. 2 tzv. směrnice o 

timesharingu153 a jeho účelem je, obdobně jako v případě odstavce 2, ve vymezených případech 

zabránit, aby byl spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytuje právní řád České republiky. 

 

 

 

 

151 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje 

spotřebního zboží a záruk na toto zboží;  

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS;  

 Směrnice Rady ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících 

se spotřebitelského úvěru 87/102/EHS. 
152 Dle čl. 1 odst. 2 písm. j) nařízení Řím I jsou z působnosti nařízení vyloučeny pojistné smlouvy vyplývající 

z činnosti prováděné jinými organizacemi, než jsou organizace uvedené v článku 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění, jejichž předmětem je poskytovat 

dávky zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným, které patří k podniku či skupině podniků nebo 

k obchodu či skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přežití nebo v případě přerušení či omezení činnosti nebo 
v případě nemoci související s prací nebo pracovním úrazem. 

153 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k 

některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních 

produktech, o dalším prodeji a o výměně. 
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5 Mimosmluvní závazkové vztahy – přímá úprava 

5.1 Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody154  

Dne 24. června 1994 vstoupila pro Českou republiku v platnost Vídeňská úmluva o 

občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody. V současné době je úmluva závazná pro 42 

států.155 Účelem úmluvy je finanční ochrana proti škodám, které mohou vznikat z mírového 

užívání jaderné energie. 

Úmluva dle čl. II zakotvuje občanskoprávní odpovědnost provozovatele jaderného zařízení za 

jadernou škodu, která byla způsobena jadernou událostí, pokud: 

• k jaderné události došlo v jaderném zařízení provozovatele, nebo 

• jaderná událost zahrnovala jaderný materiál vycházející nebo pocházející z jaderného 

zařízení provozovatele, nebo 

• jaderná událost zahrnovala jaderný materiál zaslaný do jaderného zařízení. 

Dle čl. IV odst. 1 je odpovědnost provozovatele za jadernou škodu konstruována jako 

odpovědnost absolutní, nicméně hned následující odstavec téhož článku obsahuje možnost 

liberace. Provozovatel tak může být příslušným soudem zbaven odpovědnosti, a to v rozsahu, v 

jakém prokáže, že jaderná škoda vznikla v důsledku hrubé nedbalosti poškozené osoby, nebo 

z jednání či opomenutí takové osoby učiněným v úmyslu způsobit škodu. 

Článek VI odst. 1 stanoví obecnou prekluzivní lhůtu pro uplatnění nároku na náhradu škody 

dle úmluvy v délce deseti let od data jaderné události. Pro případ, že by byla jaderná škoda 

způsobená jadernou událostí zahrnující jaderný materiál, který byl např. ukraden nebo opuštěn, 

počíná lhůta taktéž běžet okamžikem jaderné události, avšak tato lhůta končí nejpozději po 

uplynutí dvaceti let od krádeže či opuštění jaderného materiálu. 

Úmluva neobsahuje komplexní uzavřenou úpravu občanskoprávní odpovědnosti za škodu, ale 

upravuje pouze specifika občanskoprávní odpovědnosti s ohledem na jaderné škody. Z tohoto 

důvodu velice často odkazuje na užití právního řádu některého ze smluvních státu úmluvy, a to 

zejména na užití lex fori. 

 

 

 

154 Vídeň, 21. května 1963, vyhlášená, zároveň s Společným protokolem týkajícím se aplikace Vídeňské úmluvy a 

Pařížské úmluvy, Vídeň, 21. září 1988, pod č. 133/1994 Sb. 
155 Status - Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage [online]. IAEA, 2019 [cit. 2019-11-30]. 

Dostupné z: https://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/liability_status.pdf.  

https://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/liability_status.pdf
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6 Mimosmluvní závazkové vztahy – kolizní úprava 

6.1 Mezinárodní úmluvy s aplikační předností 

Stejně jako kolizní úprava smluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem je také 

úprava mimosmluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem ovládána právem Evropské 

unie, a to nařízením Řím II. Dle čl. 28 odst. 1 nařízení Řím II se přednostně uplatní mezinárodní 

úmluvy, které stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy a jejichž stranou ke dni 

přijetí nařízení Řím II je jeden nebo více členských států.  Tyto úmluvy byly členské státy 

v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení Řím II oznámit Evropské komisi. Česká republika oznámila 

celkem devět takových mezinárodních úmluv156, přičemž šest z oznámených úmluv představovaly 

dvoustranné smlouvy o právní pomoci.  

 

6.1.1 Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 

Nadepsaná úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 11. července 1976 a 

v současné době je závazná pro 21 států světa157. Jak již z názvu vyplývá, v souladu s jejím čl. 1 

určuje právo rozhodné pro občanskoprávní mimosmluvní odpovědnost z dopravních nehod. 

Dopravní nehodou se pro účely úmluvy rozumí taková nehoda, na níž se podílí alespoň jedno 

vozidlo, poháněné motorem či nikoliv, a která přitom souvisí s dopravou na veřejné cestě, 

pozemku přístupnému veřejnosti nebo soukromém pozemku, na který však má přístup určitý počet 

osob. Článek 2 vymezuje působnost úmluvy negativně, úmluva se tedy nevztahuje např. na 

odpovědnost výrobců, prodejců či opravářů vozidel nebo na odpovědnost vlastníků dopravních 

cest. 

Základní pravidlo úmluvy dle čl. 3 vychází ze zásady lex loci delicti commissi, rozhodným 

právem tedy budou vnitřní předpisy státu, na jehož území k nehodě došlo.  

Článek 4 ze základního pravidla stanoví výjimky, kdy je nutné použít vnitřních předpisů státu 

registrace vozidla. Účastní-li se na nehodě jen jedno vozidlo, které je registrováno v jiném státě, 

než v jakém došlo k nehodě, aplikují se vnitřní předpisy státu registrace pro určení odpovědnosti: 

 

 

 

156 Oznámení podle čl. 29 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). In: Úřední věstník Evropské unie. Lucemburk: Úřad pro publikace 

Evropské unie, 2010, svazek 53, č. 2010/C 343/05. 
157 Status - Convention of 4 May 1971 on the Law Applicable to Traffic Accidents [online]. HCCH, 2019 [cit. 2019-

11-30]. Dostupné z: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=81.  

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=81
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• ve vztahu k řidiči, vlastníku nebo jiné osobě, mající právo k vozidlu, bez ohledu na 

bydliště, 

• ve vztahu k postižené osobě, kterou je cestující, jehož bydliště je v jiné státě, než kde 

došlo k nehodě a  

• ve vztahu k postižené osobě nacházející se mimo vozidlo v místě nehody, jestliže má 

bydliště ve státu registrace. 

Pokud je postižena více než jedna osoba, určí se rozhodné právo pro každou z nich odděleně. 

Shora uvedená výjimka ze základního pravidla úmluvy platí pouze, podílejí-li se na nehodě 

alespoň dvě vozidla, jsou-li všechna tato vozidla registrována v témže státu. Pokud se však jedna 

či více osob, které se nachází na místě nehody mimo vozidlo nebo vozidla, podílí na nehodě, 

výjimka ve prospěch vnitřních předpisů státu registrace se uplatní pouze, když všechny tyto osoby 

mají trvalý pobyt ve státu registrace. Totéž platí, i když tyto osoby rovněž postiženy nehodou. 

Článek 5 poté určuje rozhodné právo pro odpovědnost za škody na věcech přepravovaných ve 

vozidle nebo nacházejících se mimo vozidlo. Lze shrnout, že je odkazováno na pravidla pro 

stanovení rozhodného práva dle předchozích článků. 

Pro případ, že by se na nehodě podílela vozidla, která nejsou registrována, nebo naopak jsou 

registrována ve více státech, stanoví čl. 6 rozhodným právem právo státu, ve kterém mají tato 

vozidla obvyklé stanoviště.  

V souladu s čl. 7 se však vždy bude přihlížet k předpisům o řízení a bezpečnosti dopravy 

platným v místě a v době nehody, a to bez ohledu na určené rozhodné právo. 

 

6.1.2 Úmluva o udělování evropských patentů 

Úmluva o udělování evropských patentů byla podepsána v Mnichově dne 5. října 1973 

(Evropská patentová úmluva). V následujících letech byla několikrát revidována a doplněna, 

přičemž 29. listopadu 2000 byl v Mnichově přijat Revizní akt Úmluvy o udělování evropských 

patentů. Revizní akt byl v České republice vyhlášen pod č. 86/2007 Sb. m. s. a stal se závazným 

dne 13. prosince 2007. V současné době je úmluva ve znění Revizního aktu závazná pro 44 států 

světa158. Cílem Evropské patentové úmluvy je vytvoření jednotného právního rámce pro úpravu 

 

 

 

158 Member states of the European Patent Organisation [online]. EPO, 2019 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html.  

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html
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patentů, ochranu vynálezů a vytvoření jediného řízení pro získání patentu ve všech smluvních 

státech úmluvy. 

Za naprosto zásadní z pohledu mimosmluvních závazků lze považovat čl. 64 odst. 3 a 67 odst. 

2 Evropské patentové úmluvy, které upravují práva plynoucí z porušení evropského patentu, resp. 

práva plynoucí ze zveřejnění evropské patentové přihlášky. Výkladem těchto ustanovení ve 

spojení s čl. 2 odst. 2 Evropské patentové úmluvy lze dojít k závěru, že práva z porušení 

evropského patentu a z porušení práv plynoucích ze zveřejnění evropské patentové přihlášky se 

budou řídit právem státu, pro který byl patent vydán, uplatní se tedy princip lex loci protectionis. 

K tomuto závěru dochází také doktrína.159 

Na okraj lze také uvést ustanovení čl. 9 odst. 2, dle kterého se mimosmluvní odpovědnost 

Evropské patentové organizace za škody způsobené jejími zaměstnanci při plnění jejich povinností 

řídí ustanoveními platného práva Spolkové republiky Německo. Pokud je škoda způsobena 

pobočkou nebo jednatelstvím Evropské patentové organizace či jejich zaměstnancem, bude 

rozhodným právem právo státu, v němž se pobočka či jednatelství nachází.  

 

6.1.3 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o 

ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení 

Nadepsaná smlouva, podepsaná dne 16. listopadu 1973 v Bernu, byla vyhlášena byla pod  

č. 13/1976 Sb. a v platnost vstoupila dne 14. ledna 1976. Jejím účelem je zejména ochrana 

průmyslových a přírodních výrobků proti nekalé soutěži. S určitou mírou zobecnění lze 

konstatovat, že mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z porušení práv chráněných touto 

smlouvou, se budou řídit právním řádem státu, v němž je uplatňována ochrana proti takovému 

porušování. 

 

6.1.4 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o 

vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 

Pro mimosmluvní závazkové vztahy lze považovat za relevantní zejména následující 

ustanovení úmluvy, a to čl. 33 úmluvy, dle kterého platí, že závazky z protiprávních jednání či 

opomenutí, ze kterých vzniká povinnost k náhradě škody, se řídí právním řádem státu, kde 

k takovému jednání či opomenutí došlo. 

 

 

 

159 STORZ, U. In: STORZ, U. et al. Biopatent Law: European vs. US Patent Law. Heilderberg: Springer, 2014, s. 23. 
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6.1.5 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou 

republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných 

a trestních věcech 

Mimosmluvních závazkových vztahů se týká zejména čl. 36 odst. 2 úmluvy, který určuje 

rozhodným právem pro závazky z protiprávních úkonů a jiných událostí, jež podle zákona 

zakládají odpovědnost, právo státu, na jehož území došlo k úkonu nebo nastala jiná událost. 

 

6.1.6 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních 

Tato úmluva je k datu zhotovení práce závazná ve vztahu k České republice pro Běloruskou 

republiku, Kyrgyzskou republiku, Moldavskou republiku a Ruskou federaci. 

Článek 36 pro nároky na náhradu škody, které neplynou z porušení smluvních povinností, 

určuje rozhodným právem právní řád státu, na jehož území došlo k jednání nebo události, 

zakládající nárok na náhradu škody. 

 

6.1.7 Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech 

Úprava mimosmluvních závazkových vztahů je soustředěna v čl. 49, který je zcela nelogicky 

zařazen v oddílu VI, nazvaném „Věcné právo“. Dle odst. 1 citovaného článku se odpovědnost za 

náhradu škody, pokud nevyplývá ze smluvních závazků, řídí právním řádem toho státu, na jehož 

území došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody. Z tohoto obecného pravidla je 

však stanovená výjimka pro případy, kdy ten, kdo škodu způsobil, nebo ten, komu byla škoda 

způsobena, jsou občany a bydlí anebo mají své sídlo a jsou registrování na území druhého státu, 

mohou se použít rovněž právní předpisy tohoto druhého státu. 

 

6.1.8 Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a 

právních vztazích v občanských a trestních věcech 

Náhrada škody je povšechně upravena v čl. 40. Odpovědnost za škodu, s výjimkou té, která 

vyplývá ze smluv a z jiných právních úkonů, se dle odst. 1 citovaného článku řídí právním řádem 

státu, na jehož území došlo ke vzniku škody. Výjimku z obecného pravidla stanoví následující 

odstavec totožného článku, a to pro případy, kdy je poškozený a škůdce občanem stejného státu. 

V takové situaci úmluva upřednostňuje právní řád určený občanstvím těchto osob. 
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6.2 Nařízení Řím II 

6.2.1 Cesta k unifikaci kolizních norem pro mimosmluvní závazkové vztahy 

Právní úprava kolizních norem pro mimosmluvní závazkové vztahy je ovládána nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném 

pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).  

Nařízení Řím II představuje zásadní milník pro unifikaci kolizních norem v rámci Evropské 

unie. Zatímco k unifikaci kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy došlo již v roce 1980 ve 

formě Římské úmluvy a nařízení Řím I sledovalo zejména změnu formy, nařízení Řím II 

představuje na úrovní Evropské unie první právní předpis svého druhu. Za zásadní lze nařízení 

Řím II považovat také z toho důvodu, že jeho finální podobu výrazně ovlivnil Evropský parlament, 

který tak plně využil své nově nabyté zákonodárné pravomoci v odvětví mezinárodního práva 

soukromého.160   

První pokusy o unifikaci kolizních norem pro smluvní i mimosmluvní závazkové vztahy lze 

datovat na konec 60. let minulého století, konkrétně do roku 1967, kdy počaly práce na jejich 

kodifikaci. V roce 1972 byl představen návrh úmluvy, které měla obsahovat kolizní normy jak pro 

smluvní, tak pro mimosmluvní závazkové vztahy. V roce 1973 však do Evropského 

hospodářského společenství přistoupila Velká Británie, Irsko a Dánsko, což nevyhnutelně vedlo 

ke zpomalení přípravných prací. Za účelem urychlení tohoto procesu bylo v roce 1978 rozhodnuto, 

že nejprve bude přijata úprava pro smluvní závazkové vztahy a po jejím dokončení budou 

pokračovat práce na úpravě pro mimosmluvní závazkové vztahy. 161 

Proces přípravy unifikované právní úpravy pro mimosmluvní závazky byl vzkříšen až v roce 

1996, kdy Rada EU přijala rozhodnutí162, dle kterého měly být započaty diskuze týkající se přijetí 

mezinárodní úmluvy upravující kolizní normy pro mimosmluvní závazky. Koncept mezinárodní 

úmluvy byl však v návaznosti na přijetí Amsterodamské úmluvy záhy opuštěn ve prospěch přijetí 

instrumentu ve formě nařízení. Práce na přípravě nařízení Řím II fakticky započaly v roce 1998 za 

předsednictví Rakouska, kdy Rada ministrů a Komise představila tzv. Akční plán (the Vienna 

 

 

 

160 WALLIS, D. Introduction Rome II – A Parliamentary Tale. In: AHERN, J., BINCHY, W. The Rome II Regulation 

on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009,  
s. 1. 

161 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 3.   
162 Rozhodnutí Rady EU ze dne 14. října 1996, č. 96/C 319/01, Úř. Věst. C 319/1, 26. října 1996. 
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Action Plan) pro implementaci Amsterodamské úmluvy, a probíhaly po celý rok 1999. Návrh 

nařízení Řím II byl Komisí přijat v roce 2003.163 

Jak již bylo shora zmíněno, procesu přijímání nařízení Řím II se aktivně účastnil také Evropský 

parlament, což vedlo k nevyhnutelným sporům mezi Evropským parlamentem a Komisí ohledně 

finální podoby nařízení. Hlavní příčinou sporů mezi Evropským parlamentem a Komisí byla 

podoba a povaha obecného pravidla pro určení rozhodného práva mimoslovních závazkových 

vztahů s mezinárodním prvkem. Zatímco návrh Komise byl veden snahou o nastolení právní 

jistoty a předvídatelnosti práva, a tedy byl bližší kontinentálnímu právnímu systému, Evropský 

parlament navrhoval přístup blízký common law, který upřednostňuje flexibilitu a ponechává 

soudu velkou míru volnosti.164 Rozpor byl nakonec vyřešen až v rámci dohodovacího řízení, 

nicméně jak uvádí Pauknerová: „Kompromisní výsledek, k němuž se nakonec dospělo, se projevuje 

v některých ustanoveních, která, jak je zřejmé, nedosáhla zamýšlené podoby.“165 

Druhým zřídlem sporů byla věcná působnost nařízení, zejména pokud jde o otázky pomluvy, 

ochrany soukromí a zvláštní právní úpravy dopravních nehod.166 Tyto otázky bohužel nakonec 

zůstaly bez jednotné úpravy na úrovni Evropské unie. Osobně to považuji za chybu, která přispívá 

k roztříštěnosti kolizních norem, nepředvídatelnosti právního řešení a s tím související právní 

nejistotou.  

I přes všechny shora uvedené komplikace bylo dne 11. července 2007 nařízení Řím II přijato, 

čímž byl konečně završen téměř 40 let trvající „legislativní proces“. Použitelnosti v plném rozsahu 

nabylo nařízení Řím II dle jeho čl. 32 dne 11. ledna 2009.  

 

6.2.2 Působnost místní 

Místní působnost právní normy odpovídá na otázku, na jakém území bude předmětná právní 

norma aplikována. Místní působnost právní normy vyplývá z teritoriální působnosti orgánů 

veřejné moci.167  

 

 

 

163 WILDERSPIN, R., PLENDER, M., The European Private International Law of Obligations. 4. vydání, Londýn: 

Sweet & Maxwell, 2015, odst. 1-023, 1-024. 
164 WALLIS, D. Introduction Rome II – A Parliamentary Tale. In: AHERN, J., BINCHY, W. The Rome II Regulation 

on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 

2. 
165 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 181. 
166 WALLIS, D. Introduction Rome II – A Parliamentary Tale. In: AHERN, J., BINCHY, W. The Rome II Regulation 

on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 

5-6. 
167 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 76–77.  
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Obdobně jako nařízení Řím I, také nařízení Řím II bylo přijato v souladu s nynějším článkem 

288 SFEU, a tedy je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech 

Evropské unie s výjimkou Dánska, které se neúčastnilo procesu přijetí nařízení Řím II, jež tak pro 

něj není závazné ani použitelné.168  

S ohledem na skutečnost, že místní působnost nařízení Řím II je vymezena totožně jako místní 

působnost nařízení Řím I, odkazuji pro bližší informace na kapitolu 4.2.2 této práce. 

 

6.2.3 Působnost časová 

Časová působnost právní normy odpovídá v tomto případě na otázku, které kolizní normy jsou 

pro mimosmluvní závazkový vztah rozhodné, s ohledem na skutečnosti, které vedly ke vzniku 

škody.  

Časová působnost nařízení Řím II je určena čl. 31 nařízení Řím II vykládaným ve spojení s  

čl. 32 nařízení Řím II, a tedy se nařízení Řím II použije pro skutečnosti, jež vedou ke vzniku škody, 

ke kterým dojde ode dne 11. ledna 2009169. Cesta k tomuto zdánlivě jednoduchému výkladu 

týkajícího se účinnosti nařízení Řím II však byla dlážděna interpretačními problémy, ke kterým se 

nakonec musel vyjádřit až Soudní dvůr v rozsudku Homawoo170. 

Zmíněné interpretační problémy měly několik příčin. Nařízení Řím II předně neobsahuje 

výslovnou úpravu data platnosti (angl. date of entry into force), a tedy nabylo platnosti dvacátým 

dnem po vyhlášení, dle čl. 254 Smlouvy o ES (dnes čl. 297 SFEU), který připadl na 20. srpna 

2007. Dle čl. 31 se nařízení má použít pro skutečnosti, jež vedou ke vzniku škody, ke kterým dojde 

po vstupu tohoto nařízení v platnost. Tento závěr se však dostává do příkrého rozporu s již 

zmíněném čl. 32 nařízení Řím II, dle kterého je nařízení Řím II „použitelné“ (angl. regulation 

shall apply), tedy účinné, ode dne 11. ledna 2019.  Lze se ztotožnit s názorem Plendera a 

Wilderspina, že se jedná toliko o chybu na straně zákonodárce, který opomenul rozdíl mezi 

vstupem v platnost (angl. entry into force) a vstupem v použitelnost a účinnost (angl. entry into 

application).171 

 

 

 

168 Viz body 2 a 39 preambule nařízení Řím II. 
169 Nad rámec shora uvedeného lze doplnit, že čl. 29 nařízení Řím II, jež ukládá členským státům povinnost oznámit 

komisi seznam mezinárodních úmluv, které mají být aplikovány přednostně před nařízením Řím II, vstoupilo 

dle čl. 32 nařízení Řím II v platnost již dne 11. července 2008. 
170 Rozsudek SDEU č. C-412/10 ze dne 17. prosince 2011 ve věci Homawoo. 
171 WILDERSPIN, R., PLENDER, M., The European Private International Law of Obligations. 4. vydání, Londýn: 

Sweet & Maxwell, 2015, odst. 1-076. 
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Jak již bylo shora uvedeno, konečné rozřešení tohoto problému poskytl až Soudní dvůr 

Evropské unie v rozsudku Homawoo, když judikoval, že předmětná ustanovení je nutno vykládat 

tak, že nařízení Řím II se použije na skutečnosti, které vedly ke vzniku škody, pokud k nim došlo 

ke dni 11. ledna 2009 a později, přičemž jediným okamžikem relevantním pro vymezení 

působnosti nařízení je okamžik, kdy došlo k civilnímu deliktu. Závěr SDEU týkající se časové 

působnosti nařízení Řím II kvituji. Opačný závěr by vedl k absurdní situaci, kterou výstižně popsal 

generální advokát Mengozzi: „Použít nařízení Řím II k datu 11. ledna 2009 na skutečnosti, jež 

vedly ke vzniku škody, ke kterým došlo po 11. lednu 2007, by znamenalo to, že po dobu takřka 17 

měsíců by skutečnosti, jež vedly ke vzniku škody, podléhaly právnímu režimu zavedenému tímto 

nařízením, aniž by se na ně toto nařízení mohlo použít.172“. 

Nad rámec shora řečeného je možno uvést, že anglický High Court of Justice došel k jinému 

závěru a přiznal čl. 31 nařízení Řím II určitou retroaktivní kvalitu, když rozhodl, že nařízení Řím 

II je nezbytné aplikovat i na mimosmluvní závazky vzniklé ze skutečností nastalých ode dne  

20. srpna 2007, pokud o takovém mimosmluvním závazku soud rozhoduje po 11. lednu 2009.173 

 

6.2.4 Působnost osobní 

Osobní působnost právní normy odpovídá na otázku, na které osoby může být právní norma 

aplikována.174 Nařízení Řím II výslovně svou osobní působnost nevymezuje, nicméně je možno 

konstatovat, že nařízení Řím II se v souladu s jeho věcnou působností vztahuje na všechny osoby 

nacházející se na území členských států (s výjimkou Dánska), nehledě na státní příslušnost nebo 

bydliště těchto osob. Tento závěr vyplývá z obecně užívaného principu teritoriality práva a 

principu rovnosti před zákonem. 

 

6.2.5 Působnost věcná – pozitivní a negativní vymezení 

Věcná působnost právní normy odpovídá na otázku, na jakou množinu právních vztahů má být 

předmětná právní norma aplikována175. Věcná působnost právní normy je zpravidla vymezena 

dvěma způsoby, a to pozitivně a negativně. 

 

 

 

172 Stanovisko generální advokáta Paola Mengozziho k věci č. C-412/10, Homawoo, přednesené dne 6. září 2011, bod 
č. 23.  

173 Rozsudek High Court of Justice ze dne 30. července 2010 ve věci Bacon v Nacional Suiza Seguros y Reseguros 

[2010] EWHC 2017 (QB).  
174 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 77. 
175 Tamtéž, s. 76. 
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Stejně jako v případě nařízení Řím I, je nezbytné věcnou působnost nařízení Řím II vykládat 

v kontextu práva Evropské unie, tedy v souladu s nařízením Řím I a nařízením Brusel I (bis).176  

Nařízení Řím II svou věcnou působnost vymezuje pozitivně v čl. 1 odst. 1 věta první, dle 

kterého se použije na mimosmluvní závazkové vztahy občanského a obchodního práva v případě 

kolize právních řádů. Povaha soudu, který se sporem zabývá, nehraje roli177. Z uvedeného 

ustanovení vyplývá, že aby mohl být některý právní vztah subsumován pod nařízení Řím II, musí 

kumulativně naplňovat následující znaky: 

• musí se jednat o mimosmluvní závazek, 

• musí spadat do odvětví občanského nebo obchodního práva a 

• musí vzniknout kolize právních řádů. 

Výklad pojmu smluvních závazkových vztahů v kontextu práva Evropské unie poskytuje 

zejména kapitola 1.2.2 této práce. Dovolím si tedy pouze shrnout závěr v této kapitole blíže 

rozvedený, tedy že Soudní dvůr svou rozhodovací činností, zejména v rozsudku Kalfelis, dovodil, 

že o mimosmluvní závazek se jedná v případě, kdy strany závazku do tohoto závazku nevstoupily 

dobrovolně a tento závazek jim byl „vnucen“ některým právním řádem, bez ohledu na jejich vůli 

být jím vázán.  

Pojmy „odvětví občanského nebo obchodního práva“ a „kolize právních řádů“ jsou 

analyzovány v kapitole 4.2.5 této práce, věnované věcné působnosti nařízení Řím I. Závěry 

v uvedené kapitole obsažené je možno vztáhnout také k nařízení Řím II. 

Pozitivní vymezení věcné působnosti nařízení Řím II obsahuje v neposlední řadě čl. 2 odst. 2 

a 3 nařízení Řím II, dle kterých se nařízení Řím II vztahuje také na mimosmluvní závazkové 

vztahy, které pravděpodobně vzniknou. Nařízení Řím II tak může plnit i preventivní úlohu.178 

Negativní vymezení věcné působnosti obsahuje zaprvé čl. 1 odst. 1 věta druhá nařízení Řím 

II, dle kterého se nařízení neužije zejména na věci daňové, celní či správní ani na odpovědnost 

státu za jednání a opomenutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).  Článek 1 odst. 2 nařízení 

Řím II poté obsahuje zvláštní výčet otázek, které jsou z působnosti nařízení vyloučeny. Jedná se o 

následující vztahy: 

 

 

 

176 Viz bod č. 7 preambule nařízení Řím II. 
177 Viz bod č. 8 preambule nařízení Řím II. 
178 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 134. 
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a) mimosmluvní závazkové vztahy, které vyplývají z rodinných vztahů a vztahů 

považovaných rozhodným právem za vztahy se srovnatelnými účinky, včetně 

vyživovací povinnosti; 

b) mimosmluvní závazkové vztahy, které vyplývají z majetkových vztahů mezi manželi 

nebo mezi osobami ve vztazích považovaných rozhodným právem za vztahy 

s účinkem srovnatelným z manželství a ze závětí a dědění; 

c) mimosmluvní závazkové vztahy, které vyplývají ze směnek cizích a vlastních, šeků a 

jiných převoditelných cenných papírů, v rozsahu, v jakém závazky z těchto 

převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; 

d) mimosmluvní závazkové vztahy, které vyplývají z práva obchodních společností a 

jiných zapsaných nebo nezapsaných právnických osob a týkají se například vzniku, 

zápisem nebo jinak, způsobilosti k právům a právním úkonům, vnitřního uspořádání 

nebo rušení obchodních společností a jiných zapsaných nebo nezapsaných 

právnických osob, osobní odpovědnosti vedoucích osob a členů za závazky obchodní 

společnosti nebo jejím členům za zákonný audit účetních dokladů; 

e) mimosmluvní závazkové vztahy, které vyplývají ze vztahů mezi zakladateli, správci a 

oprávněnými osobami dobrovolně vytvořeného trustu; 

f) mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají v souvislosti se škodou z jaderné 

události; 

g) mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z narušení soukromí a osobnostních 

práv, včetně pomluvy. 

V neposlední řadě je čl. 1 odst. 3 z působnosti nařízení Řím I vyloučeno dokazování a soudní 

řízení, s výjimkou čl. 21 a 22 nařízení Řím II. Článek 21 nařízení Řím II upravuje formální platnost 

jednostranných právních úkonů. Článek 22 odst. 1 nařízení Řím II stanoví, že rozhodné právo 

mimosmluvního závazkového vztahu se užije pouze v rozsahu, v jakém pro tento vztah obsahuje 

pravidla pro použití právních domněnek nebo určení důkazního břemene. Dle odst. 2 téhož článku 

upravuje, jakými důkazními prostředky je možno prokázat právní úkon. 

 

6.2.6 Univerzální použitelnost 

Stejně jako nařízení Řím I má nařízení Řím II univerzální charakter. Dle čl. 3 nařízení Řím II 

tedy platí, že právo určené na základě nařízení Řím II se použije bez ohledu na to, zda je právem 

některého z členských států. Univerzální použitelnost byla již blíže analyzována v kapitole 4.3.6 
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této práce, týkající se nařízení Řím I. Závěry uvedené v této kapitole je možno vztáhnout i na 

nařízení Řím II. 

 

6.2.7 Volba práva 

Princip autonomie vůle, na kterém je založena kolizní úprava smluvních závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem, se projevuje také v nařízení Řím II. Na rozdíl od nařízení Řím I však 

není volba práva stranami závazku považována za primární, dominantní a tradičně používaný 

hraniční ukazatel179. O tom svědčí i systematické zařazení volby práva až do čl. 14 nařízení Řím 

II a relativně vysoký počet různých omezení možnosti volby práva. Evropský zákonodárce se 

rozhodl následovat trend posilování autonomie vůle stran, který nastolily moderní kolizní normy 

některých států, například Německa, Belgie, Litvy či Švýcarska180. Volba práva také přispívá ke 

zvýšení právní jistoty stran mimosmluvního vztahu, k předvídatelnosti práva. Zakotvení možnosti 

volby práva taktéž může vést k odpadnutí sporů o rozhodné právo, a tím snad k rychlejšímu 

rozhodnutí sporu a snížení nákladů stran sporu. Volba práva se uplatní přednostně před ostatními 

hraničními ukazateli, není-li možnost volby vyloučena. 

Jak již bylo shora zmíněno, volbu práva pro mimosmluvní závazkové vztahy upravuje čl. 14 

nařízení Řím II. Odstavec 1 citovaného ustanovení rozlišuje dvě základní situace volby práva. 

První situací je dle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení Řím II volba práva dohodou, která byla uzavřena 

poté, co došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody. Jedná se tedy o dohodu o volbě práva 

uzavřenou ex post. Dohoda o volbě práva ex post není nijak omezena, pokud jde o povahu stran 

mimosmluvního závazku.  

Druhou situací je poté volba práva dohodou dle čl. 14 odst. 1 písm. b), která byla svobodně 

sjednána před tím, než došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody. Jedná se tedy o dohodu o 

volbě práva uzavřenou ex ante. Takovouto dohodu lze uzavřít pouze v případě, že všichni účastníci 

jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Domnívám se, že zákonodárce toto omezení zvolil 

z důvodu ochrany slabší smluvní strany, jak naznačuje preambule nařízení Řím II181.  

 

 

 

179 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 
Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 139. 

180 GRAZIANO, T. K. Freedom to Choose the Applicable Law in Tort – Articles 14 and 4(3) of the Rome II 

Regeulation. In: AHERN, J., BINCHY, W. The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual 

Obligations. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 114. 
181 Viz bod č. 31 preambule nařízení Řím II in fine. 



70 

 

Volba práva může být explicitní, tedy vyjádřena výslovně nebo implicitní, kdy s dostatečnou 

určitostí vyplývá z okolností případu. Vyloučena je však tacitní volba práva. Soud tedy nemůže 

dovodit volbu rozhodného práva z pouhého mlčení stran, např. když strany uplatňují svá práva 

pouze dle lex fori182.  Volbou rozhodného práva nejsou dotčena práva třetích osob. Příkladem může 

být ochrana pojistitele vůči dohodě poškozeného a škůdce, kteří by si zvolili rozhodné právo pro 

pojistitele krajně nevýhodné183. Volba práva není omezená, pokud jde o vztah voleného práva 

k předmětnému mimosmluvnímu závazku, nicméně je vyloučeno zvolit jako rozhodné právo 

nestátní instrument. Jinými slovy, je možno rozhodným právem zvolit pouze právní řád některého 

státu184.  

Nařízení Řím II obsahuje, nad rámec již zmíněných, několik dalších limitů volby rozhodného 

práva. Zaprvé se jedná o vyloučení možnosti volby rozhodného práva v případě některých 

skutkových podstat. Konkrétně je volba rozhodného práva vyloučena v případě nekalé soutěže a 

jednání omezující volnou hospodářskou soutěž dle čl. 6 odst. 4 nařízení Řím II a dále v případě 

porušení práv z duševního vlastnictví dle čl. 8 odst. 3 nařízení Řím II. 

Volba práva je dále omezena dle čl. 14 odst. 2 nařízení Řím II v případě tzv. single-country 

delicts, tedy pokud se v okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, nacházejí 

všechny prvky pro situaci významné v jiné zemi než v zemi, jejíž právo bylo zvoleno. V takovém 

případě není volbou stran dotčeno použití kogentních norem práva této jiné země. Obdobné 

pravidlo obsahuje mutatis mutandis také následující odstavec citovaného ustanovení, a to 

v kontextu intra-unijních deliktů a kogentních norem práva EU. 

V neposlední řadě je možno za ustanovení omezující volbu práva považovat čl. 16 nařízení 

Řím II o imperativních ustanovení, čl. 17 nařízení Řím II o pravidlech bezpečnosti a chování a  

čl. 26 o veřejném pořádku lex fori. 

 

 

 

 

182 GRAZIANO, T. K. Freedom to Choose the Applicable Law in Tort – Articles 14 and 4(3) of the Rome II 

Regeulation. In: AHERN, J., BINCHY, W. The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual 

Obligations. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 120. 
183 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 22. 
184 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 140. 
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6.2.8 Civilní delikty – obecné pravidlo 

Nedojde-li k volbě rozhodného práva stranami mimosmluvního závazku dle čl. 14 nařízení 

Řím II, nebo neuplatní-li se některá z výjimek, bude rozhodným právem mimosmluvního závazku 

vzniklého na základě civilního deliktu dle čl. 4 odst. 1 právo země, kde škoda vznikla. Obecným 

pravidlem nařízení Řím II je tedy zásada lex loci damni 185. Citované ustanovení zároveň výslovně 

zakazuje přihlížet k tomu, ve které zemi došlo ke skutečnosti, jež zavdala vzniku škody a dále 

k tomu, kde se projevily nepřímé účinky této skutečnosti. 

Z uvedeného vyplývá, že pro správné užití zásady lex loci damni je nezbytné určit, v jaké zemi 

přímá škoda vznikla. V případech škody na majetku nebo na zdraví se za zemi, kde škoda vznikla, 

považuje země, v níž byla škoda na zdraví nebo na majetku způsobena186. Řešení hraničních 

případů, kdy není jasné, co lze považovat za přímou škodu a kde k ní došlo, je nutno hledat 

v judikatuře Soudního dvora.  

Pod pojem „místo, kde škoda vznikla“ nemůže být subsumováno místo, ve kterém dle tvrzení 

poškozeného vznikla tomuto finanční ztráta v důsledku původní škody vzniknuvší na území jiného 

státu187.  V případě, že osobě vznikne druhotná škoda jakožto následek prvotní škody způsobené 

jiné osobě (v tomto případě mateřské společnosti jakožto následek finanční ztráty dceřiné 

společnosti), je rozhodným místem místo této prvotní škody188.  Za místo, kde nastala škoda, nelze 

také považovat místo bydliště žalobce pouze z toho důvodu, že zde utrpěl škodu vyplývající ze 

ztráty jeho majetku, ke které došlo v jiném statě189. Vznikne-li škoda při přepravě zboží 

zajišťované více přepravci a je-li možno určit přepravce, který zboží přepravoval v okamžiku 

vzniku škody, považuje se za místo vzniku škody místo doručení tímto přepravcem. Nelze-li určit 

takového přepravce, považuje se za místo vzniku škody finální místo doručení190. Pro případ, že 

by škoda vznikla na palubě letadla či lodi, bude zpravidla rozhodným právem právo vlajky letadla 

či lodi191. Pro účely protiprávního jednání spáchaného prostřednictvím internetu bude za místo 

škody považováno místo, kde se nachází poškozené zařízení (v případě internetového deliktu 

v užším smyslu, tj. poškození softwaru tohoto zařízení prostřednictvím viru nebo podobného 

 

 

 

185 Viz bod č. 18 preambule nařízení Řím II. 
186 Viz bod č. 17 preambule nařízení Řím II. 
187 Rozsudek SDEU č. C-364/93 ze dne 19. září 1995 ve věci Marinari v. Lloyd's Bank. 
188 Rozsudek SDEU č. C-220/88 ze dne 11. ledna 1990 ve věci Dumez France a další v. Hessische Landesbank a další. 
189 Rozsudek SDEU č. C-168/02 ze dne 10. června 2004 ve věci Kronhofer. 
190 BACH, I. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 109. 
191 Rozsudek SDEU č. C-18/02 ze dne 5. února 2004 ve věci DFDS Torline. 
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prostředku), nebo jiné místo, pokud byl internet pouze prostředkem pro spáchání jiného deliktního 

jednání192.  

Pokud by se měly účinky deliktního jednání projevit ve více státech (typicky se bude jednat o 

internetové delikty) je možno rozhodné právo určit pomocí mozaikového řešení, kdy bude každý 

z těchto mimosmluvních závazků posuzován podle jiného právního řádu.193 

Výjimkou ze základního pravidla hraničního ukazatele lex loci damni je zvláštní pravidlo 

obsažené v čl. 4 odst. 2 nařízení Řím II, které pro případy, když poškozený a škůdce mají 

v okamžiku vzniku škody obvyklé bydliště ve stejné zemi, určuje rozhodným právem právo této 

země. Uvedeným pravidlem je zohledňován již existující legitimní vztah mezi stranami 

mimosmluvního závazku194. Pro účely nařízení Řím II je obvyklé bydliště vymezeno v čl. 23 

nařízení Řím II. „Hraniční určovatel domicilium commune partium má své opodstatnění již od 

slavného případu Babcock v. Jackson, rozhodovaného v r. 1963 v USA v New Yorku, kdy jako 

rozhodné právo bylo použito právo státu New York – jako právo podle společného domicilu škůdce 

a poškozené slečny Babcock. Tento případ ovlivnil řadu kodifikací kolizních norem 

mimozávazkových vztahů, konečně se uplatňuje i v rozhodovací praxi českých soudů.195“ 

Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení Řím II poté zakotvuje únikovou doložku, kterou je možno 

využít v případě, že civilní delikt je zjevně úžeji spojen s jinou zemí, než je země určená na základě 

čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Řím II. Úniková doložka představuje flexibilní protiváhu k objektivnímu 

rigidnímu pravidlu obsaženému v čl. 4 odst. 1 nařízení Řím II. S ohledem na využití pojmu zjevně 

však bude možno o užití únikové doložky uvažovat pouze ve výjimečných případech.196 

Jak příkladmo uvádí sám čl. 4 odst. 3 nařízení Řím II, takové užší spojení může být založeno 

zejména na již existujícím vztahu mezi stranami. Pokud by mezi stranami neexistoval žádný 

dosavadní vztah, uvádí Stone jako příklad situaci, kdy mají strany mimosmluvního závazku 

 

 

 

192 BACH, I. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 105, 106. 
193 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 144. 
194 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 12. 
195 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 186. 
196 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 145. 
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bydliště v různých státech, jejichž právní řády jsou v relevantních ustanoveních totožné, ale 

zároveň velmi odlišné od právního řádu státu určeného na základě čl. 4 odst. 1 nařízení Řím II197.  

Obecně lze tedy pravidla zakotvená v čl. 4 nařízení Řím II shrnout následujícím způsobem: 

primárně se uplatní hraniční ukazatel lex loci damni, ledaže má škůdce i poškozený v okamžiku 

vzniku škody bydliště ve stejné zemi, v tom případě se uplatní hraniční ukazatel lex domicilii 

communis, přičemž výjimkou z uvedených pravidel je situace, kdy je civilní delikt zjevně úžeji 

spojen s jinou zemí, a tedy je nutné uplatnit právní řád této jiné země. 

 

6.2.9 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku  

Článek 5 nařízení Řím II upravuje podmínky určení rozhodného práva pro mimosmluvní 

závazkové vztahy vzniknuvší ze škody způsobené vadou výrobku. Jedná se o první z mnoha 

ustanovení tohoto nařízení, které obsahují zvláštní úpravu pro konkrétní skutkovou podstatu 

civilního deliktu.  

Definici výrobku a vadného výrobku je pro účely tohoto článku nutno hledat ve směrnici o 

odpovědnosti za vady výrobků198.199 Výrobkem se dle uvedené směrnice rozumí movité věci 

(vyjma prvotních produktů zemědělství a lovu), i pokud jsou zabudovány do jiné, byť nemovité 

věci, včetně elektřiny. Výrobek je vadný, pokud neposkytuje oprávněně očekávanou bezpečnost, 

s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména k prezentaci výrobku, očekávaného použití a doby 

uvedení výrobku do oběhu. Faktickou vadnost toho kterého výrobku je však třeba určit až na 

základě rozhodného práva200. 

Článek 5 nařízení Řím II konstruuje hraniční ukazatele v tzv. kaskádním systému. Tento 

systém spojujících prvků s doložkou o předvídatelnosti byl zvolen proto, že představuje vyvážené 

řešení cílů tohoto ustanovení, kterými jsou např. spravedlivé rozdělení rizik spojených s moderní 

společností špičkových technologií, ochrana zdraví spotřebitelů a usnadnění obchodu.201 

Principem kaskádního systému je uspořádání hraničních ukazatelů a podmínek jejich užití, 

 

 

 

197 STONE, P. EU Private International Law. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 388. 
198 Směrnice Rady 1985/374/EHS ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských 

států, týkající se odpovědnosti za vady výrovku, ve znění směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/34/ES 

ze dne 10. května 1999. 
199 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 13. 
200 ILLMER, M. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 123. 
201 Viz bod č. 20 preambule nařízení Řím II. 
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přičemž pokud nedojde ke splnění podmínek pro užití prvního hraničního ukazatele v pořadí, 

postoupí se k následujícímu. Ke kaskádnímu systému obsaženém v čl. 5 nařízení Řím II však ještě 

přistupují další pravidla, a to přednost volby práva dle čl. 14 nařízení Řím II a dále přednost 

hraničního ukazatele lex domicilii communis zakotvená v čl. 5 odst. 1 nařízení Řím II. 

S ohledem na vše shora uvedené vypadá kompletní hierarchie kolizních pravidel následujícím 

způsobem: 

a) volba rozhodného práva dle čl. 14 nařízení Řím II; 

b) lex domicili communis, pokud bylo bydliště poškozeného a osoby, vůči které je škoda 

uplatňována, v okamžiku vzniku škody v totožné zemi, dle čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 

4 odst. 2 nařízení Řím II; 

c) právo země obvyklé bydliště poškozeného v okamžiku vzniku škody, byl-li v této 

zemi výrobek uveden na trh a mohla-li osoba, vůči které je škoda uplatňována, 

rozumně předvídat uvedení daného výrobku nebo stejného typu výrobku v této zemi, 

dle čl. 5 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 5 odst. 1 alinea druhá nařízení Řím II; 

d) právo země, ve které byl výrobek pořízen, byl-li v této zemi výrobek uveden na trh a 

mohla-li osoba, vůči které je škoda uplatňována, rozumně předvídat uvedení daného 

výrobku nebo stejného typu výrobku v této zemi, dle čl. 5 odst. 1 písm. b) ve spojení 

s čl. 5 odst. 1 alinea druhá nařízení Řím II; 

e) právo země, ve které škoda vznikla, byli-li v této zemi výrobek uveden na trh a mohla-

li osoba, vůči které je škoda uplatňována, rozumně předvídat uvedení daného výrobku 

nebo stejného typu výrobku v této zemi, dle čl. 5 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 5 

odst. 1 alinea druhá nařízení Řím II; 

f) právo země obvyklého bydliště osoby, vůči které je uplatňován nárok na náhradu 

škody, pokud tato osoba nemohla rozumně předvídat uvedení daného výroku nebo 

stejného typu výrobku na trh v zemi určené, dle čl. 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c) 

nařízení Řím II; 

g) právo země, o které ze všech okolností případu vyplývá, že s touto je odpovědnost za 

škodu způsobenou vadou výrobku zjevně úžeji spojená, než země určená na základě 

čl. 5 odst. 1 nařízení Řím II. 
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Nařízení Řím II však rezignuje na úpravu situace, kdy výrobek nebyl vůbec uveden v zemi 

určené dle čl. 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c) na trh, přičemž na řešení této situace se doktrína 

neshoduje a odpověď nenabízí ani judikatura Soudního dvora.202 

Nad rámec shora uvedeného je však nezbytné upozornit na skutečnost, že některé členské státy, 

konkrétně se jedná o Chorvatsko, Finsko, Francii, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko a 

Španělsko203, jsou vázány Haagskou úmluvou o rozhodném právu pro odpovědnost výrobce za 

výrobek podepsanou v Haagu dne 2. října 1973, která se na základě čl. 28 odst. 1 nařízení Řím II 

uplatní přednostně. 

 

6.2.10 Nekalá soutěž a jednání omezující volnou hospodářskou soutěž 

Článek 6 nařízení Řím II obsahuje zvláštní kolizní úpravu pro dvě oblasti mimosmluvních 

závazkových vztahů. Zaprvé se jedná o mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z nekalé 

soutěže, zadruhé poté o mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z jednání omezujícího volnou 

hospodářskou soutěž. Nařízení Řím II se vztahuje pouze na soukromoprávní nároky vznikající 

s porušení právních norem v těchto oblastech. 

Nařízení Řím II nekalou soutěž nijak nedefinuje, nicméně je zjevné, že tento pojem bude nutné 

vykládat autonomně204. Důvodová zpráva k návrhu nařízení Řím II pod pojem nekalé soutěže 

subsumuje zejména klamavou reklamu, přerušení dodávek, odlákávání zaměstnanců, bojkoty a 

napodobování konkurenčních výrobků205. Kolizní normy pro závazky vznikající 

z nekalosoutěžního jednání mají za účel chránit soutěžitele, spotřebitele a veřejnost a zaručit řádné 

fungování tržního hospodářství206. 

Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z nekalosoutěžního 

jednání, bude dle čl. 6 odst. 1 nařízení Řím II právní řád země, ve které dochází nebo 

pravděpodobně dojde k narušení soutěžních vztahů nebo společných zájmů spotřebitelů. Z tohoto 

rigidního pravidla existuje jediná výjimka v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení Řím II, a to pro situaci, 

 

 

 

202 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 147. 
203 Status - Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Products Liability [online]. HCCH, 2019 [cit. 

2019-11-30]. Dostupné z: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=84.  
204 Viz bod č. 7 preambule nařízení Řím II. 
205 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 15. 
206 Viz bod. č 21 preambule nařízení Řím II. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=84
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kdy jednání z nekalé soutěže postihuje výhradně zájmy určitého soutěžitele (např. odlákávání 

zaměstnanců konkrétního konkurenta, korupce, průmyslová špionáž, zveřejnění obchodního 

tajemství konkrétního konkurenta207). V takovém případě se uplatní obecné pravidlo obsažené 

v čl. 4 nařízení Řím II. 

Jednáními omezujícími hospodářskou soutěž se pro účely nařízení Řím II rozumí zejména 

zakázané dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž 

cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže v členském státě 

nebo na vnitřním trhu a dále porušení zákazu zneužití dominantního postavení v členském státě 

nebo na vnitřním trhu, pokud jsou shora uvedená jednání v rozporu s čl. 101 a 102 SFEU.208 

Článek 6 odst. 3 nařízení Řím II se vztahuje jak na porušení vnitrostátního soutěžního práva, tak 

na porušení soutěžního práva Evropské unie209.  

Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z 

omezení hospodářské soutěže, je dle základního pravidla obsaženého v čl. 6 odst. 2 písm. a) 

nařízení Řím II právo země, jejíž trh je nebo může být narušen. V případě, že by došlo nebo mohlo 

dojít k narušení trhu ve více zemích, poskytuje čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení Řím II žalobci 

možnost volby práva soudu, u kterého je žaloba podávána. V případě jediného žalovaného tato 

možnost volby žalobci náleží v případě, že žaluje u soudu země bydliště žalovaného a trh této 

země byl přímo a významně narušen. V případě většího počtu žalovaných jsou podmínky 

obdobné, nicméně země soudu, u kterého je žaloba podávána, pokud byla příslušnost soudu této 

země dána na základě čl. 8 odst. 1 nařízení Brusel I bis.210 

Na závěr je nutno doplnit, že volba práva je pro mimosmluvní závazkové vztahy vznikající 

z nekalosoutěžního jednání a jednání omezujícího volnou hospodářskou soutěž, dle čl. 6 odst. 4 

nařízení Řím II, vyloučena. 

 

 

 

 

207 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 
v konečném znění, s. 16. 

208 Viz bod č. 23 preambule nařízení Řím II. 
209 Viz bod č. 22 preambule nařízení Řím II. 
210 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 151. 
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6.2.11 Škoda na životním prostředí 

Článek 7 nařízení Řím II obsahuje zvláštní kolizní úpravu pro mimosmluvní závazkové vztahy 

vznikající ze škody na životním prostředí nebo škody na zdraví nebo na majetku v důsledku takové 

škody. V souladu s preambulí nařízení Řím II by se „škodou na životním prostředí“ měla rozumět 

nepříznivá změna v přírodním zdroji, jako je voda, půda nebo vzduch, zhoršení funkce, kterou 

tento zdroj vykonává ve prospěch jiného přírodního zdroje nebo veřejnosti, případně snížení 

rozmanitosti živých organismů211. Ustanovení je založeno na principu diskriminace ve prospěch 

poškozeného212. 

V souladu s čl. 7 nařízení Řím II bude rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové 

vztahy, které vznikají ze škody na životním prostředí nebo škody na zdraví nebo na majetku 

v důsledku takové škody, lex loci damni, nezvolí-li si poškozený pro svůj nárok lex loci delicti 

commissi. Strany závazku si samozřejmě mohou také rozhodné právo zvolit v souladu s čl. 14 

nařízení Řím II. Výkladem je možno dojít k závěru, že rozhodným právem nemůže být lex 

domicilii communis213. 

Možnost poškozeného zvolit hraniční ukazatel lex loci delicti commissi by měla předcházet 

situacím, kdy znečišťovatel optimalizuje svou činnost tak, že činnost fakticky vykonává v jednom 

státě, ale škoda vzniká ve státě druhém, který má benevolentnější právní předpisy214. Uvedenou 

volbou poškozeného může dojít k určitému štěpení práva (dépaçage). Poškozený si sice nemůže 

z právních řádů přicházejících v úvahu vybrat jednotlivé ustanovení, která se mu hodí nejvíce, 

nicméně může zvolit odlišné právní řády např. pro újmu na zdraví a majetkovou škodu, a tím se 

dostat do co nejvýhodnější pozice215. Otázka okamžiku, ve kterém si poškozený může zvolit 

rozhodné právo, se bude řídit dle lex fori.216 

 

 

 

 

211 Viz bod č. 24 preambule nařízení Řím II. 
212 Viz bod č. 25 preambule nařízení Řím II. 
213 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 188. 
214 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 
v konečném znění, s. 19, 20. 

215 BOGDAN, M. The Treatment of Environmental Damage in Regulation Rome II. In: AHERN, J., BINCHY, W. 

The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Leiden, Boston: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2009, s. 222. 
216 Viz bod č. 25 in fine preambule nařízení Řím II. 
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6.2.12 Porušení práv duševního vlastnictví 

Článek 8 nařízení Řím II zakotvuje zvláštní kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy 

vznikající z porušení práva duševního vlastnictví. Pojem „práva duševního vlastnictví“ je pro 

účely nařízení Řím II nezbytné vykládat tak, že zahrnuje zejména autorské právo a práva s ním 

související a dále zvláštní práva na ochranu databází a práva průmyslového vlastnictví (např. 

patenty nebo ochranné známky)217. Do působnosti čl. 8 nařízení Řím II však nepatří obchodní 

tajemství218. 

Rozhodným právem mimosmluvních závazkových vztahů vznikajících z porušení práv 

duševního vlastnictví, jak jsou shora vymezeny, bude dle čl. 8 odst. 1 nařízení Řím II právo země, 

pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv, uplatní se tak hraniční ukazatel lex loci protectionis. 

Právní úprava nařízení tedy vychází z tradičního principu teritoriality, který je v této oblasti 

závazkového práva považován za běžný. V případě, že by došlo k porušení práv z duševního 

vlastnictví ve více než jedné zemi (např. televizní vysílání), bude nutno uplatnit mozaikové 

řešení219.  

Článek 8 odst. 2 nařízení Řím II obsahuje speciální úpravu k odst. 1 téhož ustanovení, když 

obsahuje kolizní normy pouze pro mimosmluvního závazkové vztahy, které vznikají z porušení 

práv duševního vlastnictví chráněných akty Evropské unie220. Tento článek zakotvuje hraniční 

ukazatel lex loci delicti commissi, tedy rozhodným právem bude právo země, kde došlo k porušení 

chráněného práva. Citované ustanovení se nicméně použije pouze v případě, že ten který zvláštní 

akt neobsahuje příslušnou úpravu, jinými slovy, čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II je zbytkovou úpravou 

sloužící k vyplnění mezer.221  

Rozhodné právo určené na základě čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení Řím II nelze v souladu s odst. 3 

citovaného ustanovení nahradit právem zvoleným dle čl. 14 nařízení Řím II. 

 

 

 

217 Viz bod č. 26 preambule nařízení Řím II. 
218 ILLMER, M. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 233. 
219 ILLMER, M. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 244. 
220 Jedná se např. o Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, 

Nařízení Evropského parlementu a Rady (EU) 2017/2001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské 

unie nebo Nařízení rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství. 
221 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 153. 
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V neposlední řadě je nezbytné upozornit na čl. 13 nařízení Řím II, který rozšiřuje působnost 

čl. 8 také na civilní kvazidelikty a dále na aplikační přednost Evropské patentové úmluvy, kterou 

Česká republika oznámila v souladu s čl. 29 odst. 1 ve spojení s čl. 28 odst. 1 nařízení Řím II.  

 

6.2.13 Protestní akce v kolektivním vyjednávání 

Článek 9 nařízení Řím II obsahuje zvláštní kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy 

vznikající z protestních akcí v kolektivním vyjednávání. Nařízení pojem „protestní akce 

v kolektivním vyjednávání“ nijak nevymezuje, ba dokonce z preambule vyplývá, že výklad tohoto 

pojmu nemá být autonomní, když odkazuje na právní úpravu týkající se uskutečnění takové akce 

obsaženou ve vnitrostátním právu222. Preambule dále doplňuje, že čl. 9 nařízení Řím II se nedotýká 

podmínek týkajících se uskutečnění takové akce v souladu s vnitrostátním právem a zároveň se 

nedotýká ani právního postavení odborů nebo organizací zastupujících zaměstnance dle právních 

řádů členských států223. 

Článek 9 byl do nařízení Řím II zahrnut na návrh Evropského parlamentu, přičemž zájem na 

speciální kolizní úpravě mělo zejména Švédsko, a to od rozsudku Soudního dvora ve věci DFDS 

Torline, ve kterém byly pod pojem „věci občanské a obchodní“ zahrnuty právě také protestní akce 

v kolektivním vyjednávání.224 

Rozhodným právem mimosmluvních závazkových vztahů, pokud jde o odpovědnost osoby 

v postavení zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo organizací zastupujících jejich profesní zájmy 

za škody způsobené trvající nebo uskutečněnou protestní akcí v kolektivním vyjednávání, je dle  

čl. 9 nařízení Řím II právo země, ve kterém se akce uskutečnila, nebo má být uskutečněna. 

Evropský zákonodárce zvolil hraniční ukazatel lex loci delicti commissi s cílem chránit práva a 

povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů225. 

Nejasným se jeví řešení otázky, jaké právo bude rozhodné v případě nadnárodních protestních 

akcí. Zatímco někteří autoři poukazují na nutnost navázání rozhodného práva na těžiště protestních 

akcí226, jiní tento názor kategoricky odmítají, protože nemá podklad v textu příslušného ustanovení 

 

 

 

222 Viz bod č. 27 preambule nařízení Řím II. 
223 Viz bod č. 28 preambule nařízení Řím II. 
224 ILLMER, M. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 261, 262.  
225 Viz bod č. 27 preambule nařízení Řím II. 
226 LEIBLE, S., LEHMANN, M. Die neue EG-Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverälrnisse 

anzuwendende Recht („Rom II“). RIW, 2007, č. 10, s. 731. In: PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní 

právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 189. 
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a navrhují užití mozaikového řešení227. Osobně považuji za vhodnější využití mozaikového řešení, 

a to právě s ohledem na preambulí definovaný cíl chránit práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů a dále z důvodu vyšší právní jistoty stran. 

Nad rámec shora uvedeného je nezbytné doplnit, že aplikační přednost před právním řádem 

státu, kde se protestní akce v kolektivním vyjednávání uskutečnila či teprve má uskutečnit, má 

právní řád státu určený dohodou v souladu s čl. 14 nařízení Řím II a dále, v případě absence volby, 

právní řád státu společného bydliště určený dle čl. 4 odst. 2 nařízení Řím II. 

 

6.2.14 Bezdůvodné obohacení  

Článek 10 nařízení Řím II, který zakotvuje zvláštní kolizní normy pro mimosmluvní závazkové 

vztahy vznikající z bezdůvodného obohacení, je prvním ze tří zvláštních pravidel týkajících se 

skutkových podstat kvazideliktů.  

Nařízení Řím II bezdůvodné obohacení vymezuje, nicméně není sporu o tom, že tento pojem 

je nutno, s ohledem na jeho odlišnost v jednotlivých členských státech, definovat autonomně. 

V tomto směru může býti návodný rozsudek ve věci Masdar228, kde Soudní dvůr uvádí, že: „Podle 

obecných zásad společných právním řádům členských států platí, že osoba, která utrpěla ztrátu, 

kterou se zvětší majetek jiné osoby, aniž by pro toto obohacení existoval jakýkoli právní základ, 

má v zásadě právo požadovat od osoby, která se takto obohatila, vydat obohacení do výše 

odpovídající této ztrátě…Bezdůvodné obohacení, jak bylo definováno výše, je zdrojem 

mimosmluvní povinnosti.“ Vodítko obsahuje také samotný čl. 10 nařízení Řím II, ze kterého 

vyplývá, že pod pojem bezdůvodné obohacení je možnost subsumovat úhradu neexistujícího 

dluhu. 

Pravidla pro určení rozhodného práva mimosmluvních závazkových vztahů vznikajících 

z bezdůvodného obohacení, včetně úhrady neexistujícího dluhu, jsou uspořádána čl. 10 nařízení 

Řím II v kaskádním systému. S ohledem na skutečnost, že není vyloučena volba práva dle čl. 14 

nařízení Řím II, je hierarchie kolizních pravidel následující: 

a) volba rozhodného práva dle čl. 14 nařízení Řím II; 

 

 

 

227 ILLMER, M. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 278. 
228 Rozsudek SDEU č. C-47/07 P ze dne 16. prosince 2008 ve věci Masdar (UK) v. Komise. 
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b) lex causae již existujícího vztahu mezi stranami, jako například smluvního či 

mimosmluvního vztahu mezi stranami, který úzce souvisí s tímto bezdůvodným 

obohacením, dle čl. 10 odst. 1 nařízení Řím II; 

c) lex domicili communis, pokud měly strany obvyklé bydliště ve stejné zemi v okamžiku, 

kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla k bezdůvodnému obohacení, dle čl. 10 odst. 2 

nařízení Řím II; 

d) právo země, kde došlo k bezdůvodnému obohacení, dle čl. 10 odst. 3 nařízení Řím II; 

e) právo země, o které ze všech okolností případu vyplývá, že s touto je bezdůvodné 

obohacení zjevně úžeji spojeno, než je země určená na základě čl. 10 odst. 1, 2 a 3 

nařízení Řím II (tzv. úniková doložka). 

Nad rámec shora uvedeného lze uvést, že pravděpodobně může dojít k překrytí čl. 10 odst. 1 

nařízení Řím II s čl. 12 odst. 1 písm. e) nařízení Řím I. Z praktického hlediska se však otázka 

nejeví jako důležitá, protože, jak uvádí Pauknerová, hraničním ukazatelem bude v obou případech 

lex causae.229 

 

6.2.15 Jednatelství bez příkazu 

Článek 11 nařízení Řím II obsahuje zvláštní kolizní normy pro mimosmluvní závazkové 

vztahy, které vznikají z jednatelství bez příkazu. Také pojem „jednatelství bez příkazu“ je nutno 

definovat autonomně, nicméně nařízení Řím II vymezení pojmu neposkytuje. Jednatelství bez 

příkazu je však doktrínou vymezováno jako „situace, kdy osoba A jedná ve prospěch osoby B, aniž 

by o to byla žádána“230. 

Pravidla pro určení rozhodného práva mimosmluvních závazkových vztahů vznikajících 

z jednatelství bez příkazu jsou taktéž uspořádána v kaskádním systému v čl. 11 nařízení Řím II, a 

to velice podobně jako je tomu u předchozího článku. S ohledem na skutečnost, že není vyloučena 

volba práva dle čl. 14 nařízení Řím II, je hierarchie kolizních pravidel následující: 

a) volba rozhodného práva dle čl. 14 nařízení Řím II; 

b) lex causae již existujícího vztahu mezi stranami, jako například smluvního či 

mimosmluvního vztahu mezi stranami, který úzce souvisí s tímto jednatelstvím bez 

příkazu, dle čl. 11 odst. 1 nařízení Řím II; 

 

 

 

229 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 190. 
230 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 156. 
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c) lex domicili communis, pokud měly strany obvyklé bydliště ve stejné zemi v okamžiku, 

kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, dle čl. 11 odst. 2 nařízení Řím II; 

d) právo země, kde k jednatelství bez příkazu došlo, dle čl. 11 odst. 3 nařízení Řím II; 

e) právo země, o které ze všech okolností případu vyplývá, že s touto je jednatelství bez 

příkazu zjevně úžeji spojeno, než je země určená na základě čl. 11 odst. 1, 2 a 3 nařízení 

Řím II (tzv. úniková doložka). 

 

6.2.16 Předsmluvní odpovědnost 

Článek 12 nařízení Řím II zakotvuje zvláštní kolizní normy pro mimosmluvní závazkové 

vztahy, které vznikají z předsmluvního jednání, tedy předsmluvní odpovědnost (culpa in 

contrahendo). Předsmluvní odpovědnost musí být pro účely nařízení vykládána autonomně, 

přičemž by měla zahrnovat zejména porušení povinnosti podat pravdivé informace a selhání 

jednání o uzavření smlouvy231. Z rozsudku Tacconi232 lze dovodit, že takové selhání musí spočívat 

v porušení povinnosti chovat se zejména v souladu se zásadami dobré víry. 

Pravidla pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy vznikající 

z předsmluvního jednání, jsou v čl. 12 nařízení Řím II taktéž uspořádána v kaskádním systému, 

byť by se s ohledem na užití spojky „nebo“ mohlo zdát, že ustanovení soudu možnost volby mezi 

několika alternativami.233 S ohledem na skutečnost, že není vyloučena volba práva dle čl. 14 

nařízení Řím II, je struktura kolizních pravidel následující: 

a) volba rozhodného práva dle čl. 14 nařízení Řím II; 

b) lex causae smlouvy, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, a to bez ohledu na to, 

jestli došlo ke skutečnému uzavření smlouvy dle čl. 12 odst. 1 nařízení Řím II; 

c) lex loci damni, bez ohledu na zemi, v níž došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku 

škody dle čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení Řím II; 

d) lex domicili communis, pokud měly strany obvyklé bydliště ve stejné zemi v okamžiku, 

kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody dle čl. 12 odst. 2 písm. b) nařízení 

Řím II; 

 

 

 

231 Viz bod č. 30 preambule nařízení Řím II. 
232 Rozsudek SDEU č. C-334/00 ze dne 17. září 2002 ve věci Tacconi. 
233 BACH, I. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 322. 



83 

 

e) právo země, o které ze všech okolností případu vyplývá, že s touto je předsmluvní 

odpovědnost zjevně úžeji spojena, než je země určená na základě čl. 12 odst. 2 písm. 

a) a b) nařízení Řím II (tzv. úniková doložka). 

 

6.2.17 Imperativní ustanovení 

Článek 16 nařízení Řím II stanoví, že nařízením Řím II není v žádném případě dotčeno použití 

imperativních ustanovení práva legis fori, bez ohledu na právo, které by se na mimosmluvní 

závazkový vztah jinak použilo. Úprava imperativních norem je v nařízení Řím II omezena pouze 

na podmínky aplikace imperativních norem legis fori, a na rozdíl od nařízení Řím I (čl. 9 odst. 3) 

tak nařízení Řím II neumožňuje aplikaci imperativních norem třetích států. Imperativní normy 

legis causae budou aplikovány jakožto součást rozhodného práva234. 

Článek 16 nařízení Řím II nevymezuje, co se rozumí imperativním ustanovením, důvodová 

zpráva235 sice odkazuje na rozsudek Arblade236, nicméně s ohledem na skutečnost, že ustanovení 

nařízení Řím II by se měla vykládat v souladu s nařízením Řím I237, se přikláním k názoru, že pro 

vymezení pojmu „imperativní ustanovení“ pro účely nařízení Řím II lze použít čl. 9 odst. 1 nařízení 

Řím I238. Tento názor ostatně potvrzuje i recentní judikatura Soudního dvora239. 

Pro obecné informace k imperativním ustanovením a jejich užití odkazuji na kapitolu 4.2.13 

této práce. 

 

6.2.18 Pravidla bezpečnosti a chování 

Článek 17 nařízení Řím II do určité míry doplňuje omezenou úpravu imperativních ustanovení, 

když stanoví, že „při posuzování chování osoby, vůči které je vznášen nárok na náhradu škody, je 

třeba přihlédnout, jako ke skutkové otázce a v náležitém rozsahu, k pravidlům bezpečnosti a 

chování platným v místě a v okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku odpovědnosti“. 

 

 

 

234 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 159. 
235 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 24, 25. 
236 Rozsudek SDEU č. C-369/96 a C-376/96 ze dne 23. listopadu 1999 ve věci Arblade. 
237 Viz bod č. 7 preambule nařízení Řím II. 
238 FUCHS, A. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 355. 
239 Rozsudek SDEU č. C-149/18 ze dne 31. ledna 2019 ve věci Da Silva Martins, rozsudek SDEU č. C-359/14 ze dne 

21. ledna 2016 ve věci ERGO Insurance. 
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Bach jako příklad aplikace tohoto článku uvádí dopravní nehodu v Německu, jejíž následky 

jsou, na základě nařízení Řím II, posuzovány dle právního řádu Anglie. Pokud by příčinou nehody 

byla skutečnost, že obě strany mimosmluvního závazku jely po stejné straně silnice, měla by být 

otázka, kdo jel po špatné straně silnice, zodpovězena dle německých pravidel silničního 

provozu.240 

K pravidlům bezpečnosti a chování je dle čl. 17 nařízení Řím II třeba přihlédnout jako ke 

skutkové otázce. Osoba, v jejíž prospěch by tedy taková pravidla měla být aplikována, se jich musí 

dovolat a prokázat jejich obsah. V diskreční pravomoci orgánu v předmětné věci rozhodujícím 

poté zůstává, jakou váhu a význam těmto pravidlům přizná. Jako pravidla bezpečnosti a chování 

budou zohledňována zejména pravidla silničního provozu, bezpečnosti práce nebo požadavky na 

výrobu potravin.241 Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že čl. 17 nařízení Řím II do určitě míry 

kompenzuje omezení aplikace imperativních ustanovení dle čl. 16 nařízení Řím II. 

 

6.2.19 Výhrada veřejného pořádku 

Článek 26 nařízení Řím II zakotvuje institut výhrady veřejného pořádku, a tedy použití 

některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě nařízení Řím II může být 

odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu. Dle 

preambule může být jako porušení veřejného pořádku místa soudu posuzován zejména případ, kdy 

by v důsledku rozhodného práva určeného dle nařízení Řím II, mělo být uloženo nekompenzační 

odškodnění exemplární nebo represivní povahy v mimořádné výši, v závislosti na okolnostech 

případu a právním řádu členského státu soudu, který se sporem zabývá242.   

Preambule tím odkazuje na tzv. punitive damages známé zejména v USA, které jsou v Evropě 

kritizovány. Účelem punitive damages není kompenzovat způsobenou škodou, ale potrestat škůdce 

a odradit nejenom škůdce od takového chování. Jejich ukládání se omezuje na případy, kdy je 

chování škůdce zvláště pobuřující, vedeno úmyslně bez ohledu na práva ostatních osob.243 Prvotní 

 

 

 

240 BACH, I. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 366. 
241 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 160, 161. 
242 Viz bod. č 32 preambule nařízení Řím II. 
243 FUCHS, A. In: HUBER, P. Rome II Regulation: Pocket Commentary. Mnichov: sellier european law publishers, 

2011, s. 430, 431. 
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návrh nařízení Řím II šel dokonce až tak daleko, že obsahoval zvláštní ustanovení, kterým bylo 

stanoveno, že nekompenzační odškodnění je v rozporu s veřejným pořádkem Evropské unie.244 

S ohledem na skutečnost, že znění čl. 26 nařízení Řím II je shodné s čl. 21 nařízení Řím I, 

odkazuji pro bližší rozbor výhrady veřejného pořádku na kapitolu 4.2.14 této práce. 

 

6.3 Zákon o mezinárodním právu soukromém 

Zákon o mezinárodním právu soukromém se v ust. § 101 omezuje pouze na úpravu 

mimosmluvních závazkových vztahů vznikajících z narušení soukromí a osobnostních práv, 

včetně pomluvy. Důvodem této zbytkové úpravy ZMPS je skutečnost, že ostatní mimosmluvní 

závazkové vztahy s mezinárodním prvkem jsou upraveny v nařízení Řím II (např. náhrada škody, 

bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu a předsmluvní odpovědnost) nebo 

v mezinárodních úmluvách (náhrada škody vzniklé v dopravních nehodách, občanskoprávní 

odpovědnost za jaderné škody).  

Mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z narušení soukromí a osobnostních práv, 

včetně pomluvy, jsou v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení Řím II výslovně vyloučeny z působnosti 

nařízení. Je však nezbytné připomenout, že tomu tak nebylo vždy. Původní návrh nařízení Řím II, 

který předložila Evropská komise, úpravu těchto mimosmluvních závazkových vztahů 

obsahoval v čl. 6. 245 Návrh však nebyl přijat kladně, a to zejména s ohledem na zásadní rozdíly 

právní úpravy související s pomluvou v jednotlivých členských státech. Nakonec tedy bylo 

přistoupeno k vyloučení úpravy mimosmluvních závazkových vztahů vznikajících z narušení 

soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy, z nařízení Řím II.246  

Narušením soukromí a osobnostních práv včetně pomluvy je nutno rozumět narušení 

osobnostních práv, která jsou vymezena v ust. § 81 a násl. Občanského zákoníku. Ochrana je tak 

 

 

 

244 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 40. 
245 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003, KOM (2003) 427 

v konečném znění, s. 17. 
246 WALLIS, D. Introduction Rome II – A Parliamentary Tale. In: AHERN, J., BINCHY, W. The Rome II Regulation 

on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009,  

s. 4-5. 
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poskytována zejména podobě člověka, jeho soukromí, životu a zdraví. Ochranu dále požívá také 

důstojnost, vážnost, čest a projevy osobní povahy.247  

Základním pravidlem pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy dle 

ust. § 101 ZMPS je pravidlo lex loci delicti commissi, pokud tedy nezvolí postižená osoba jinak, 

bude rozhodným právem právo státu, ve kterém došlo k narušení soukromí, osobnostních práv či 

k pomluvě.248 

Postižená osoba má však dle předmětného ustanovení omezenou možnou volby jiného 

právního řádu, a to: 

• právního řádu státu, ve kterém má postižená osoba obvyklý pobyt nebo sídlo, 

• právního řádu státu, ve kterém má narušitel obvyklý pobyt nebo sídlo nebo 

• právního řádu státu, ve kterém se dostavil výsledek narušujícího jednání, pokud to 

mohl narušitel předvídat. 

 

 

 

 

247 BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 572. 
248 Tamtéž. 
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Závěr 

Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem jsou v současné době upraveny celou řadou norem. 

Původ těchto norem je možno hledat jak v mezinárodních smlouvách, právu Evropské unie, tak 

stále ještě i ve vnitrostátních právních řádech. V aplikační praxi je vždy nejprve nezbytné se 

zabývat otázkou vztahu mezi jednotlivými právními instrumenty upravujícími rozhodné právo 

závazkových právních vztahů s mezinárodním prvkem tak, aby takový závazkový vztah byl 

subsumován pod správnou právní normu. Zohlednit je nezbytné nejenom působnost takové právní 

normy, ale také vzájemné vztahy mezi relevantními právními normami. Obecně lze shrnout, že 

normy unifikující hmotné právo mají přednost před normami kolizními, střety mezinárodních 

smluv musí být řešeny v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu a dále je nezbytné 

zkoumat, zda sama právní norma neupravuje svůj vztah k ostatním právním instrumentům. 

Typickým příkladem budiž čl. 25 nařízení Řím I a čl. 28 nařízení Řím II, kterými je upraven vztah 

těchto nařízení k mezinárodním úmluvám, které unifikují kolizní normy. 

Unifikace hmotněprávních norem nejdále pokročila v oblasti smluvních závazkových vztahů 

vznikající z mezinárodního obchodu, jako jsou například kupní smlouva nebo přepravní smlouva, 

nehledě na způsob, jakým má být přeprava vykonána. Dle mého názoru z uvedeného vyplývá, že 

státy si plně uvědomují dosah ekonomické globalizace a vyvíjí aktivní snahu o sjednocení 

relevantní právní úpravy tak, aby byly překonány problémy vyplývající z rozdílnosti vnitrostátních 

právních řádů. Práce podává nikoli vyčerpávající výčet nejdůležitějších mezinárodních smluv 

unifikujících hmotněprávní normy pro kupní smlouvy a přepravní smlouvy nejběžnějších způsobů 

mezinárodní přepravy. Ke každé z vyjmenovaných mezinárodních smluv je dále poskytnut 

základní rozbor tak, aby čtenář mohl bez zásadnějších obtíží v typických případech rozhodnout, 

zda je ta která mezinárodní smlouva pro něj relevantní či nikoli. Nejdůležitější mezinárodní 

smlouvou v této oblasti je bezesporu Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží. 

Mezinárodní smlouvy však slouží také k unifikaci kolizních norem pro závazkové vztahy 

s mezinárodním prvkem. Česká republika je předně vázána množstvím dvoustranných smluv o 

právní pomoci, které však poskytují přinejlepším kusou právní úpravu zkoumané problematiky a 

v současné době se tak již nejeví jako významné. Za nejdůležitější mezinárodní smlouvu 

unifikující kolizní normy lze považovat Úmluvu o právu použitelném pro dopravní nehody. 

Význam mezinárodních smluv unifikujících kolizní normy pro závazkové vztahy 

s mezinárodním prvkem, a zejména význam vnitrostátního práva obdobného zaměření, byl značně 

potlačen přijetím nařízení Řím I a Řím II, které v současné době téměř ovládají právní úpravu 
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kolizních norem pro závazkové vztahy s mezinárodním prvkem. Tento stav právní dominance 

uvedených nařízení reflektuje také tato práce, proto rozbor a výklad nařízení Řím I a Řím II stojí 

v jejím centru.  

Právní úprava obsažená v nařízení Řím I je vystavěna na principu autonomie vůle, v popředí 

právní úpravy tedy stojí volba práva stranami smluvního závazkového vztahu s mezinárodním 

prvkem. Nebylo-li by právo stranami zvoleno, obsahuje nařízení Řím I pro některé smluvní typy 

náhradní hraniční ukazatele a dále obecné pravidlo, na jehož základě je možno určit rozhodné 

právo ostatních smluvních závazkových vztahů. 

Na rozdíl od nařízení Řím I, nestojí v centru nařízení Řím II volba rozhodného práva, ale 

obecné pravidlo lex loci damni určující rozhodné právo civilních deliktů. Pro vybrané civilní 

delikty a kvazidelikty poté nařízení Řím II určuje zvláštní pravidla, často uspořádána do 

kaskádního systému. Volba práva, byť v omezenějším rozsahu v porovnání s nařízením Řím I, je 

nařízením Řím II také připuštěna. O nižší důležitosti volby rozhodného práva v případě 

mimosmluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem svědčí také systematické zařazení 

její právní úpravy v rámci nařízení Řím II. 

Práce systematicky rozebírá jednotlivé relevantní články obou shora zmíněných nařízení, 

identifikuje na první pohled výkladově neohraničené pojmy a za pomoci judikatury Soudního 

dvora a zahraniční i české odborné literatury tyto pojmy vymezuje, objasňuje, a čtenáři tak 

zprostředkovává základní výklad nezbytný k aplikaci těchto nařízení. S ohledem na nutnost 

autonomního výkladu velké většiny takových pojmů, se jako nejvhodnější zdroj výkladu jeví právě 

již zmíněná judikatura Soudního dvora, který musel přistoupit i k výkladu tak základních pojmů, 

jako jsou „smlouva“ a „mimosmluvní závazek“. 

I přes shora uvedené problémy vyplývající z poměrně složité interpretace pojmů obsažených 

v nařízeních Řím I a Řím II se domnívám, že tyto sekundární právní akty Evropské unie, v mezích 

jejich působnosti, je možno považovat za velký krok kupředu. Přinášejí značné zjednodušení a 

zpřehlednění problematiky určování rozhodného práva závazkových vztahů s mezinárodním 

prvkem. Za chybu zákonodárce však považuji vyčlenění některých závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem z působnosti těchto nařízení. V případě nařízení Řím I jde kupříkladu o 

některé pojistné smlouvy, v případě nařízení Řím II poté jde zejména o mimosmluvní závazkové 

vztahy, které vznikají z narušení soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy. Tento stav činí 

právní úpravu nepřehlednější, než by mohla být. 

S ohledem na vše uvedené tedy mám za to, že v případě budoucí rekodifikace nařízení 

obsahujících kolizní normy pro závazkové právní vztahy s mezinárodním prvkem, by měl 
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evropský zákonodárce přistoupit k maximálně komplexní úpravě veškerých závazkových 

právních vztahů s mezinárodním prvkem a v této oblasti tak úplně vyloučit význam vnitrostátních 

norem. Tím by bylo dosaženo maximální přehlednosti relevantních kolizních norem, a tudíž také 

vysoké úrovně právní jistoty.  

  



90 

 

Seznam zkratek 

Bruselská úmluva  Úmluva o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech 

CISG Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží, Vídeň, 11. dubna 1980, vyhlášená pod  

č. 160/1991 Sb. 

CIV Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní 

železniční přepravě osob 

CIM Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní 
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Rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním prvkem 

Abstrakt 

Právní úprava závazkových vztahů s mezinárodním prvkem představuje rozsáhlou 

problematiku, která tvoří významnou část zvláštní části mezinárodního práva soukromého. 

V odvětví mezinárodního práva soukromého se také jedná o oblast s nejčastějším výskytem 

mezinárodního prvku, významnou zejména z pohledu mezinárodního obchodu.  

Tato práce se v prvé řadě zabývá rozdělením právních norem upravujících závazkové vztahy 

s mezinárodním prvkem dle jejich původu a metody, jaké předmětné vztahy upravují. Toto 

rozdělení předmětných právních norem je zásadní z hlediska pochopení jejich vzájemných vztahů 

a s tím související aplikace správné normy na ten který závazkový vztah. Práce zároveň vymezuje 

základní pojmy nezbytné k orientaci v této části mezinárodního práva soukromého. 

Hlavní náplní práce je rozbor jednotlivých pramenů právní úpravy, kterými jsou z pohledu 

českého práva závazkové vztahy s mezinárodním prvkem upraveny. Práce obsahuje základní 

rozbor právní úpravy obsažené v mezinárodních smlouvách týkajících se zejména mezinárodního 

obchodu a nejdůležitějších smluvních typů, které jsou v rámci mezinárodního obchodu užívány, 

tj. kupní smlouvy a smlouvy o přepravě.  

Těžiště této části práce nicméně spočívá v právním rozboru nařízení Řím I obsahujícího kolizní 

normy pro smluvní závazkové vztahy a nařízení Řím II obsahujícího kolizní normy pro 

mimosmluvní závazkové vztahy. Toto zaměření práce na uvedené nařízení reflektuje skutečnost, 

že nařízení Řím I a Řím II společně v současné době dominují úpravě závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem. Práce systematicky rozebírá jednotlivé relevantní ustanovení těchto 

nařízení Evropské unie a identifikuje problematické pojmy v nich obsažené. Následně tyto pojmy, 

s ohledem na jejich nezbytně autonomní výklad, za pomoci judikatury Soudního dvora Evropské 

unie, jakož i české a zahraniční odborné literatury, vymezuje.  

Práce v neposlední řadě rozebírá zbytkovou právní úpravu závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem obsaženou ve vnitrostátním právu České republiky.  
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The law governing obligations with an international element 

Abstract 

The legal regulation of obligations with an international element constitutes an extensive issue 

which forms a significant part of private international law. It is also the area with the most frequent 

appearance of an international element which is particularly important in international business. 

This thesis firstly deals with the distinction of legal norms which regulate contractual 

relationships with an international element according to their origin and methods that govern these 

relationships. Such distinction of legal norms is essential for the comprehension of their mutual 

relations and therefore for the application of a correct norm to the particular obligation. The thesis 

also defines basic concepts which are necessary for orientation in this part of private international 

law. 

The main content of the thesis is represented with an analysis of legal norms, which, from the 

perspective of the Czech legal system, govern relationships with an international element. The 

thesis contains a basic analysis of legal regulations contained in international treaties concerning 

mainly international trade and types of contracts which are used in international trade, i.e. purchase 

and transport contracts. 

The core of this thesis is represented by a legal analysis of the Rome I Regulation which 

contains the conflict-of-law rules for contractual obligations and also the Rome II Regulation 

which contains the conflict-of-law rules for non-contractual obligations. This focus reflects the 

fact that both Rome I and Rome II regulations have a dominant position amongst legal norms that 

govern obligation relationships with an international element. Therefore, this thesis systematically 

analyses relevant provisions of these regulations and identifies problematic terms contained 

therein. At the same time, it defines these terms with regard to their necessary autonomous 

interpretation and also takes into account the relevant Court of Justice of the European Union case 

law as well as Czech and international academic literature. 

Finally, the thesis analyses the remaining legal regulation of obligations with an international 

element contained in the national legal system of the Czech Republic. 

Key words: 

Applicable law 

Obligations 

International element 


