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Abstrakt
Disertační práce se zabývá kompetenčními konflikty pravomocí v mezinárodním právu
soukromém (procesním), a to spory pozitivními, kdy mají dva nebo více soudů různých
států za to, že je dána jejich pravomoc věc projednat a rozhodnout, i spory negativními,
kdy mají naopak všechny soudy za to, že nejsou pravomocné ve věci rozhodovat.
Konflikty pravomocí jsou v práci zkoumány z hlediska problematiky mezinárodních
rozvodů manželství. Zabýváme se jejich příčinami, důsledky a možnostmi jejich řešení na
vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni.

Klíčová slova:
pozitivní kompetenční spory, negativní kompetenční spory, mezinárodní rozvod
manželství, forum shopping, litispendence, unifikace

Abstract
The dissertation thesis deals with jurisdictional conflicts in private international law
(procedural), by positive conflicts when two or more courts of different states consider that
they are competent to hear and decide on case of litigation, and by negative conflicts of
jurisdiction when all courts consider, on the contrary, that they are not competent to
decide. Jurisdictional conflicts are examined in terms of international divorce of marriage,
in this thesis. We deal with their causes, consequences and possible solutions at national,
EU and international level.

Keywords:
positive conflicts of jurisdiction, negative conflicts of jurisdiction, cross-border divorce,
forum shopping, lis pendens, unification
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v občanských a obchodních věcech

ESD

Soudní dvůr EU

Haagská rozvodová úmluva

Úmluva ze dne 1. června 1970 o uznávání
rozvodů a zrušení manželského soužití

Haagská únosová úmluva

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne
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únosů dětí.
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a výkonu soudních rozhodnutí v občanských
a obchodních věcech

Nařízení Brusel Ibis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012,
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Nařízení Brusel IIbis

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27.
listopadu 2003, o příslušnosti a uznávání
a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Nařízení o dědictví

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 650/2012 ze dne 4. července 2012,
o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání
a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu
veřejných listin v dědických věcech
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a o vytvoření
osvědčení.

evropského

dědického

Nařízení o výživném

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18.
prosince 2008, o příslušnosti, rozhodném
právu,
uznání
a výkonu
rozhodnutí
a o spolupráci ve věcech vyživovacích
povinnost.

Nařízení Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I)

Nařízení Řím II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 864/2007 ze dne 11. července 2007, o právu
rozhodném pro mimosmluvní závazkové
vztahy (Řím II)

Nařízení Řím III

Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20.
prosince 2010, kterým se zavádí posílená
spolupráce v oblasti rozhodného práva ve
věcech rozvodu a rozluky

NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Římská úmluva

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě
dne 19. června 1980

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

Zásady UNIDROIT

Transnacionální
UNIDROIT
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zásady

civilního

řízení

ZMPS

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu
soukromém

zpráva Borrás

Vysvětlující zpráva k Bruselské úmluvě II
vypracovaná prof. Borrás

ZRŘ

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a výkonu rozhodčích nálezů
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1 Úvod
Tématem této disertační práce jsou pozitivní a negativní kompetenční spory v otázkách
mezinárodního rozvodu manželství. Jedná se o spory o pravomoc / příslušnost soudů
jednotlivých států, a to v případech, kdy dle právních předpisů dvou nebo více států je
možné založit pravomoc soudů těchto států, nebo naopak před soudy žádného ze států
nelze pravomoc založit.
Problematika mezinárodní pravomoci soudů nabývá na významu s narůstajícím
počtem přeshraničních právních vztahů, a to zejména v mezinárodním obchodě. Výjimkou
však nejsou ani mezinárodní manželství. Především pozitivní kompetenční spory nejsou
v mezinárodním řízení ničím neobvyklým, neboť již ze samotné povahy věci s cizím
prvkem je dán určitý vztah k více než jen k jednomu státu, nebo jsou jednotlivými
právními řády užívány různé hraniční určovatelé.
Jednou z prvních otázek, kterou je třeba při řešení věcí / sporů s mezinárodním
prvkem určit, je otázka mezinárodní pravomoci, tedy otázka, soudy kterého státu nebo
států jsou příslušné daný spor řešit. Obdobně jako ve vnitrostátním řízení, kdy musí soud
zkoumat, zda je příslušný k řešení sporu, musí také soud, u něhož je podána žaloba
s mezinárodním prvkem, nejprve zhodnotit (dříve než začne jednat ve věci samé), zda je
u něj dána mezinárodní pravomoc, nebo zda případ spadá do kompetence soudů jiného
státu.
S otázkou mezinárodní pravomoci soudů jsou spojeny dva problematické body, na
něž bude v této práci brán zřetel. Prvním z těchto problémů je, že pravidla (právní úprava)
pro určení pravomoci soudů se v jednotlivých státech mohou lišit. Druhým bodem
vyplývajícím z předchozího, na který je práce zaměřena především, je možnost založení
pravomoci soudů dvou či více států nebo naopak situace, kdy mají soudy dotčených států
za to, že nejsou pravomocné danou věc projednat a rozhodnout o ní (že je k tomu příslušný
soud jiného státu).
To, který stát, resp. soudy, kterého státu budou o věci rozhodovat má pak pro
zúčastněné strany značný význam, a to ať už proto, že účastníci mají spíše zájem na tom,
aby spor řešily soudy jejich domovského státu (nikoli soudy cizí), tak i proto, že sudiště má
též vliv na rozhodné právo (když soudy aplikují kolizní normy svého státu, na jejichž
11

základě určí rozhodný právní řád, na což navazuje případné zacházení soudu s cizím
právem a aplikace imperativních norem), soudy dále užívají své národní procesní právo
mající vliv na způsob vedení řízení. Navrhovatel má pak zájem na tom, podat žalobu
(návrh na rozvod) u soudu, kde má největší šanci na úspěch a rychlost řízení (právě
zejména s ohledem na jeho procesní normy a na rozhodné právo). V neposlední řadě
vyvstává otázka uznání a výkonu rozhodnutí vydaného soudem jednoho státu ve státech
ostatních.
Řešení kompetenčních sporů je poměrně obtížnou záležitostí, a to s ohledem na
princip suverenity států, kdy si státy vyhrazují ve větší či menší míře pravomoc nad svým
územím a svými občany. Podobně odmítají-li soudy některého státu svou pravomoc,
nemohou jim orgány cizího státu nařídit, aby o věci přesto rozhodovaly. V mezinárodním
prostředí však dochází ke „střetům“ jednotlivých státních mocí, a to především ve fázi
uznání (a výkonu) cizího rozhodnutí. Státy svou suverenitu částečně dobrovolně smluvně
omezují v rámci rozvoje mezinárodních vztahů.1 Prostřednictvím mezinárodních smluv by
mělo být kompetenčním sporům zabraňováno díky společné úpravě a vzájemnému
respektování pravomoci soudů druhého státu.
Základní úpravu v rámci Evropské unie zajišťuje Nařízení Brusel IIbis 2, které
upravuje několik alternativních pravidel, na jejichž základě lze založit příslušnost soudu ve
věcech rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, a též obsahuje řešení
případných pozitivních kompetenčních sporů, a to úpravou zásady litispendence.
Prostředkem pro řešení sporů o pravomoc je tedy zejména mezi členskými státy Evropské
unie unifikovaná úprava, která by měla zajistit jistý soulad.
Obtížněji řešitelné jsou vztahy týkající se nečlenských států Evropské unie. Ačkoli
české soudy i ve vztazích ke třetím státům (není-li s nimi uzavřena dvoustranná smlouva)
posuzují svou (mezinárodní) příslušnost / pravomoc ve věcech mezinárodních rozvodů
manželství převážně dle Nařízení Brusel IIbis, je zde otázka, zda třetí stát následně takové

1

MEESSEN, Karl Matthias. Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice. London: Kluwer Law
International, 1996, s. 84.
2
Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí
ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále
jen „Nařízení Brusel IIbis“).
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rozhodnutí uzná. S absencí společné úpravy je spojeno též komplikovanější řešení
kompetenčních sporů.

1.1 Současný stav zkoumané problematiky
V české ani zahraniční literatuře neexistuje ucelené dílo, které by se věnovalo
mezinárodním kompetenčním konfliktům jako celku. Česká odborná literatura věnuje
pozornost sporům vnitrostátním, tj. mezi soudy a jinými orgány. Z takto zaměřených prací
však nelze vycházet, neboť se jedná o problematiku zcela odlišnou.
Předmětem současného bádání jsou pouze dílčí aspekty této práce – forum
shopping, forum non conveniens, otázky uznání a výkonu rozhodnutí, litispendence a další.
Tato témata jsou většinou zkoumána z pohledu úpravy Nařízení Brusel Ibis.3 Uvedená
témata ve svých dílech řeší například Rozehnalová,4 Kučera5 nebo Pauknerová.6 Pokud jde
o zahraniční publikace, podrobně se Nařízení Brusel Ibis a všem jeho aspektům věnují
Magnus a Mankowski7 a dále např. Hartley.8 Z hlediska problematiky mezinárodních
únosů dětí se pak Nařízením Brusel IIbis zabývá například Trimmings.9

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Dříve Nařízení Rady (ES)
č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských
a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel Ibis“).
4
ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza; ROHOVÁ, Iveta –
VALDHANS, Jiří. Czech private international law. Brno: Masaryk University, 2015. ROZEHNALOVÁ,
Naděžda; VALDHANS, Jiří; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní právo soukromé
Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer Česká republika,
2013. ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor v civilních otázkách. Brno:
Masarykova univerzita, 2006. KYSELOVSKÁ, Tereza; ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kol. Rozhodování
soudního dvora EU ve věcech příslušnosti: (analýza rozhodnutí dle nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova
univerzita, 2014.
5
KUČERA, Zdeněk; GAŇO, Jiří. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované vydání
s důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. Brno: Doplněk, 2014. KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ,
Monika; RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2015.
6
PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C. H. Beck, 2013.
PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, 2014. PAUKNEROVÁ. Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda –
ZAVADILOVÁ, Marta a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2013.
7
MAGNUS, Ulrich; MANKOWSKI, Peter. Brussels I Regulation. München: Sellier. European Law
Publishers, 2012.
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Cílem disertační práce je zkoumat uvedená dílčí témata ve vzájemných
souvislostech, kdy jednotícím prvkem je problematika kompetenčních sporů ve věcech
mezinárodních rozvodů manželství.

1.2 Cíle a hypotézy disertační práce
1.2.1 Vymezení základních pojmů
Protože jednotícím motivem celé práce jsou kompetenční konflikty v mezinárodním právu
procesním (ve věcech rozvodu mezinárodních manželství), tedy spory o pravomoc mezi
soudy různých států, budou tyto spory nejprve vymezeny. Dále jsou v celé disertační práci
užívány pojmy pravomoc a příslušnost, příp. mezinárodní pravomoc a mezinárodní
příslušnost. Je proto nezbytné tyto termíny dostatečně definovat. A v neposlední řadě
budou pro účely této práce vymezeny pojmy rozvod a manželství. Při tom bude vycházeno
z vnitrostátních, unijních a mezinárodních úprav a též z odborné literatury a judikatury.
Cílem této části práce je jednak objasnit problematiku mezinárodních
kompetenčních sporů ve věcech rozvodu z pohledu úpravy unijní (Nařízení Brusel IIbis)
a dále z pohledu českého práva a mezinárodních smluv a dále vymezit uvedené základní
pojmy, což je nezbytné pro správné uchopení celé problematiky.
Ověřována bude dílčí hypotéza, že pojmy pravomoc, příslušnost, mezinárodní
pravomoc a mezinárodní příslušnost jsou relativně shodné a lze je zaměňovat, aniž by tím
byl pozměňován jejich smysl, což dokládá i jejich různé užívání v rámci národního
českého práva a práva mezinárodního, respektive unijního.
1.2.2 Příčiny kompetenčních sporů
Druhá část práce je zaměřena na otázku, proč a jak ke kompetenčním sporům
v mezinárodním procesním právu vůbec dochází. Hodnoceny přitom budou národní úpravy

8

HARTLEY, Trevor. Civil Jurisdiction and Judgments in Europe. The Brussels I Regulation, the Lugano
Convention, and the Hague Choice of Court Convention. Oxford: OUP Oxford, 2017.
9
TRIMMINGS, Katarina. Child abduction within the European Union. Oxford: Hart publishing, 2013.
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obsahující rozdílná pravidla pro určení mezinárodní pravomoci a poté jednotné právní
úpravy (dvoustranné smlouvy a především Nařízení Brusel IIbis).
Cílem této části disertační práce je ověření hlavní hypotézy, že je příčinou
pozitivních kompetenčních sporů spíše nejednotnost / rozdílnost právních úprav států, než
jednotná úprava, která vymezuje vícero rovnocenných pravidel, na jejichž základě lze určit
pravomoc určitého soudu. Obdobně je stanovena hypotéza ve vztahu k negativním
kompetenčním sporům, a to, že jsou způsobeny spíše neexistencí jednotné úpravy, než
společným právním předpisem, který dostatečně nevymezuje všechny možné situace
a neposkytuje tudíž kompletní řešení.
Zhodnocením a porovnáním možností vzniku kompetenčních konfliktů v důsledku
rozdílných národních úprav států a v důsledku sice jednotných, nicméně alternativních
pravidel pro určení pravomoci, bychom měli dospět k závěru, v jaké z těchto dvou situací
může snáze dojít ke sporu o pravomoc soudů.
1.2.3 Důsledky kompetenčních sporů
Lze říci, že důsledky sporů o pravomoc jsou převážně negativní. V případě, že žádný ze
státních soudů není v dané věci pravomocný k rozhodování, lze některému ze států věc
přikázat k řešení pouze na základě jeho souhlasu, neboť tak dochází k zásahu do jeho
suverenity. Nejsou-li pak dotčené státy smluvně vázány, může v důsledku dojít k tomu, že
není žádné sudiště, které by bylo pravomocné k rozhodování. Stejně tak není žádná
autorita, v jejíž kompetenci by bylo spor o sudiště vyřešit (na rozdíl od procesního práva
vnitrostátního, kde spory o místní nebo věcnou příslušnost mezi soudy ČR rozhoduje soud
jim nadřízený).
Většina analyzovaných následků však souvisí se spory pozitivními. Cílem je proto
analyzovat a zhodnotit forum shopping, exorbitantní pravomoc a případnou nemožnost
uznání a výkonu cizího rozhodnutí. Kromě odborných publikací a právních předpisů
budeme vycházet též z judikatury soudů.
V této části má být potvrzeno nebo vyvráceno několik dílčích hypotéz. První z nich
je, že forum shopping je stejně jako pozitivní kompetenční spory zapříčiněno nejednotností
právních úprav, které užívají rozdílná navazující kritéria, spíše než společnou úpravou
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poskytující větší množství pravidel, z nichž má žalobce (navrhovatel) možnost výběru,
a která mohou vést k založení pravomoci soudů dvou nebo více států.
Ačkoli je pak forum shopping obecně považováno za jev negativní, jemuž by mělo
být předcházeno, neděje se tak v absolutní míře a naopak lez říci, že některé společné
úpravy tento jev spíše podporují. V souvislosti s tím budou dále hodnoceny důvody, které
vedou k určité částečné „podpoře“ fora shopping (nebo lépe řečeno důvody, proč není
v zájmu států foru shopping zamezit zcela, ale snaží se pouze o jeho omezení).
Třetí dílčí hypotézou je teze, že unijní úprava (Nařízení Brusel IIbis) zamezuje
exorbitantní pravomoci a snaží se ji zcela omezit, neboť takto založená pravomoc nedbá na
vztah mezi předmětem sporu a fórem a značně znevýhodňuje žalovaného (odpůrce). Zde je
vycházeno z předpokladu, že veškerá pravidla pro stanovení pravomoci soudu zakotvená
v Nařízení Brusel IIbis užívají taková navazující kritéria, která zajišťují dostatečně
významný vztah mezi fórem a daným sporem, čímž je znemožněno založení mezinárodní
exorbitantní pravomoci.
1.2.4 Řešení kompetenčních sporů
Národní, unijní i mezinárodních úpravy nabízejí různá možná řešení kompetenčních sporů.
Cílem závěrečné části práce je analýza jednotlivých východisek – výlučná pravomoc,
litispendence, res iudicata, forum non conveniens, anti-suit injunctions, unifikace – dále
jejich zhodnocení a částečná komparace. Vycházet přitom opět budeme z právních úprav,
odborné literatury a judikatury. Právě pomocí komparace se pokusíme určit, které z těchto
řešení je nejefektivnější, které poskytuje nejvyšší míru spravedlnosti, které je
předvídatelné, a tudíž zajišťuje nejvyšší stupeň právní jistoty.
Stanoveny jsou dvě dílčí teze, a to že jeden ze způsobů řešení kompetenčních
sporů, kterým je litispendence, podporuje forum shopping. A dále, že princip litispendence
respektuje na rozdíl od doktríny forum non conveniens, která je značně nepředvídatelná,
právní jistotu, předvídatelnost a spravedlnost.
Na závěr by měla být potvrzena či vyvrácena hypotéza, že jednotné právní úpravy
zabraňují kompetenčním sporům.
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1.3 Použité metody a struktura práce
Struktura práce respektuje stanovené cíle. V úvodu budou vymezeny pojmy pozitivních
a negativních kompetenčních sporů, (mezinárodní) pravomoc a (mezinárodní) příslušnost,
manželství a rozvod. Jednotlivé pojmy budou definovány a budeme se zabývat jejich
společnými znaky a odlišnostmi v jejich chápání a užívání vnitrostátními, evropskými
a mezinárodními prameny.
V této části bude jako základní metoda užita metoda deskriptivní sloužící k popisu
a definici jednotlivých pojmů. Vycházet budeme z odborné literatury a samozřejmě
z jednotlivých zvolených právních úprav: vnitrostátní (ZMPS10 a OSŘ11), evropské
(Nařízení Brusel IIbis, Nařízení Brusel Ibis, Nařízení o výživném12,…) a mezinárodní
(dvoustranné smlouvy upravující rozvod manželství, jimiž je ČR vázána, Haagská úmluva
o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití13), vybrané zahraniční národní úpravy.
Tyto právní předpisy by měly nastínit, v jakých souvislostech je který z pojmů užíván a jak
se jejich užívání shoduje nebo odlišuje. Budou analyzovány jak odborné publikace, tak též
právní úpravy a judikatura soudů a na základě zjištěných poznatků bude zformulován
závěr, který potvrdí nebo vyvrátí výše uvedenou hypotézu, tedy že jde o termíny se
shodným obsahem, které mohou být zaměňovány, aniž by se změnil jejich význam.
Další tři velké kapitoly věnované příčinám, důsledkům a řešením kompetenčních
sporů budou opět vycházet z odborné literatury a právních úprav. Jelikož se práce zaměřuje
na kompetenční spory při mezinárodních rozvodech manželství, bude značná pozornost
věnována jedné z nejvýznamnějších úprav v této oblasti, kterou je Nařízení Brusel IIbis.
Analyzována bude též česká vnitrostátní právní úprava a mezinárodní smlouvy závazné
pro ČR. Důraz bude dále kladen na rozhodnutí soudů (českých, Evropského soudního
dvora a případně zahraničních národních soudů) aplikujících normy úzce související
s tématem práce. V těchto částech práce proto budou základními užívanými metodami

10

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“).
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“).
12
Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008, o příslušnosti, rozhodném právu, uznání a výkonu
rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (dále jen „Nařízení o výživném“).
13
Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 23. srpna 1976, č. 131/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání rozvodů
a zrušení manželského soužití.
11
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analýza, syntéza a metoda induktivní pomocí níž budou z konkrétních soudních sporů
(judikatury) vyvozovány obecné závěry.
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2 Prameny úpravy
Úpravu otázek spojených s pravomocí / příslušností soudů ve věcech mezinárodních
rozvodů manželství obsahují předpisy vnitrostátní, unijní i mezinárodní. Jelikož se budeme
v celé práci zabývat otázkami pravomoci z pohledu českých soudů, bude v návaznosti na
to brán též zřetel k právním předpisům, jimiž je vázána Česká republika:
-

ZMPS

-

Nařízení Brusel IIbis

-

dvoustranné smlouvy o právní pomoci

-

Úmluva ze dne 1. června 1970 o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití14

2.1 Unijní předpisy
Českými soudy (i soudy ostatních členských států EU) nejčastěji aplikovanou úpravou ve
věcech mezinárodních rozvodů manželství je Nařízení Brusel IIbis15 (jak Nařízení
Brusel I,16 tak Nařízení Brusel Ibis věci osobního stavu ze své působnosti výslovně
vylučují).17 Vzhledem k významu tohoto nařízení na něj bude brán hlavní zřetel v celé
práci. Základním cílem přijetí nařízení byl rozvoj vzájemné spolupráce mezi členskými
státy EU, a to dosažením volného pohybu osob a rozhodnutí ve věcech rozvodu, rozluky
nebo prohlášení manželství za neplatné a dále ve věcech přiznání, výkonu, převedení
a úplného nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti.18
Nařízením Brusel IIbis jsou vázány všechny státy Evropské unie s výjimkou
Dánska.19

14

Úmluva ze dne 1. června 1970 o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (dále jen „Haagská
rozvodová úmluva“).
15
Dříve Nařízení Rady (ES) č. 1347/200 ze dne 29. května 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem.
16
Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I“).
17
Článek 1 odst. 2 písm. a) Nařízení Brusel I. Článek 1 odst. 2 písm. a) Nařízení Brusel Ibis.
18
Bod 1 Preambule Nařízení Brusel IIbis. Článek 1 Nařízení Brusel IIbis.
19
Bod 31 Preambule Nařízení Brusel IIbis.
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Nařízení Brusel IIbis vstoupilo v platnost dne 1. srpna 2004 a s výjimkou článků
67, 68, 69 a 70, které se použijí od 1. srpna 2004, je účinné od 1. března 2005.20 Nařízení
se tedy použije na soudní řízení zahájená po dni použitelnosti tohoto nařízení stanoveném
v článku 72, tj. po 1. březnu 2005.21
Základní podmínkou aplikace nařízení, stejně jako v případě jiných unijních
předpisů nebo mezinárodních smluv, je relevantní mezinárodní prvek. Nařízení Brusel
IIbis pak lze použít i ve vztahu k osobám, které nemají v EU obvyklé bydliště, postačuje,
že zde má bydliště jeden z manželů, případně, že zde měli manželé poslední společné
bydliště, nebo že jsou oba státními příslušníky některého členského státu.22 Nařízení Brusel
IIbis jsou tedy soudy členských států povinny aplikovat vždy, když lze na základě pravidel
obsažených v článku 3 určit příslušnost soudů některého členského státu, s výjimkou věcí,
na něž dopadá mezinárodní smlouva.
Jak vyplývá z článku 1 Nařízení Brusel IIbis užije se nařízení nejen na určení
příslušnosti soudů oprávněných ve věci rozhodovat, ale dopadá také na otázky uznání
a výkonu rozhodnutí ve výše uvedených věcech. Kromě toho upravuje též problematiku
možnosti vzniku tzv. paralelních řízení, tedy v podstatě pozitivních kompetenčních sporů.
Z věcné působnosti nařízení jsou přímo vyloučeny otázky, jakými jsou důvody
rozvodu, majetkové důsledky manželství nebo případná jiná dodatečná opatření.23 Nařízení
se vztahuje pouze na osobní manželské vztahy, nikoli např. manželské vztahy majetkové.24
Nejasnosti ohledně toho, zda Nařízení Brusel IIbis dopadá též na otázky zrušení
registrovaného partnerství, částečně vyjasnilo přijetí Nařízení Rady (EU) č. 2016/1104 ze
dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného
práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného
partnerství. Ačkoli se někteří autoři25 dříve přikláněli k tomu, že otázky spojené se
zrušením registrovaného partnerství do působnosti Nařízení Brusel IIbis spadají, máme za

20

Článek 72 Nařízení Brusel IIbis.
Článek 64 odst. 1 Nařízení Brusel IIbis.
22
PEERS, Steve. Divorce and free movement law: a problematic CJEU judgment [online]. EU Law
Analysis. Expert insight into EU law developments [cit. 20. 10. 2017].
23
Bod 8 Preambule Nařízení Brusel IIbis.
24
PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 131.
25
NÍ SHÚILLEABHÁIN, Máire. Cross-border divorce law. Brussels II bis. Oxford: Oxford University
Press, 2010, s. 119.
21
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to, že přijetím nového nařízení přímo se zaměřujícího na oblast registrovaného partnerství
(ačkoli se týká majetkových věcí a nikoli jeho zrušení), bylo implicitně deklarováno, že dle
Nařízení Brusel IIbis nespadá registrované partnerství pod pojem manželství, když byla
přijata právě dvě nařízení. Příslušností, resp. pravomocí ve věcech zrušení registrovaného
partnerství se proto nebudeme zabývat ani v této práci.

2.2 Mezinárodní smlouvy
Většina dvoustranných smluv o právní pomoci upravující pravomoc ve věcech rozvodu
manželství, kterými je Česká republika vázána, byla uzavřena tehdejší ČSSR převážně
s komunistickými státy. Česká republika (a též Slovenská republika) do těchto závazků
vstoupila a stala se tedy smluvní stranou dvoustranných smluv.26

26

Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 7. června 1960, č. 97/1960 Sb., o Smlouvě mezi
Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských,
rodinných a trestních. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 19. listopadu 1964, č. 207/1964 Sb.,
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou
Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních. Vyhláška ministra
zahraničních věcí ze dne 12. ledna 1978, č. 3/1978 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou
republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech
občanských, rodinných a trestních. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 23. června 1981, č. 80/1981
Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní
pomoci ve věcech ve věcech občanských, rodinných a trestních. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne
16. května 1983, č. 95/1983 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem
sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných
a trestních. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 27. dubna 1984, č. 98/1984 Sb., o Smlouvě mezi
Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve
věcech občanských a trestních. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 28. března 1989, č. 63/1990
Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní
pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních. Vyhláška ministra
zahraničních věcí ze dne 3. dubna 1989, č. 42/1989 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou
republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských,
rodinných, pracovních a trestních. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 16. června 1989, č. 93/1989
Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou
republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních. Sdělení Ministerstva
zahraničních věcí ze dne 29. října 1992, č. 209/1993 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů
v občanských a trestních věcech. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 11. července 1994, č. 1/1996
Sb., o Smlouvě o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem. Sdělení
Ministerstva zahraničních věcí ze dne 28. května 2001, č. 123/2002 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou
a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 18. ledna
2002, č. 133/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci
a právních vztazích v občanských a trestních věcech.
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Dvoustranné smlouvy o právní pomoci mají přednost jak před českým
vnitrostátním právem,27 tak před Nařízením Brusel IIbis s výjimkou dvoustranných smluv
uzavřených s členskými státy Evropské unie.28 Není totiž možné, aby Nařízení Brusel IIbis
zrušilo dříve uzavřené mezinárodní smlouvy upravující pravomoc / příslušnost, výjimkou
jsou pouze ty uzavřené mezi členskými státy Evropské unie.29 ZMPS se užije pouze
podpůrně v mezích vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
a přímo použitelných ustanovení EU.30 ZMPS se tedy aplikuje ve vztahu ke třetím státům,
se kterými nemá Česká republika sjednanou žádnou mezinárodní smlouvu (ani nejsou
členským státem Evropské unie), a dále se ZMPS užije k vyplnění mezer v mezinárodních
úpravách.
Časová působnost jednotlivých smluv je upravena přímo těmito smlouvami.
Dvoustranné smlouvy zavazují pouze jejich smluvní státy a dopadají jen na státní
příslušníky signatářských států.
Kromě úpravy pravomoci ve věcech rozvodu obsahují uvedené smlouvy též úpravu
uznávání rozhodnutí druhého smluvního státu.
Vícestrannou mezinárodní smlouvou vztahující se k otázkám mezinárodních
rozvodů je Úmluva ze dne 1. června 1970 o uznávání rozvodů a zrušení manželského
soužití (dále jen „Haagská rozvodová úmluva“). Česká republika, resp. tehdejší ČSSR
k úmluvě přistoupila dne 6. února 1975 a stala se pro ni závaznou od 11. července 1976.31
Haagská rozvodová úmluva je teoreticky použitelná bez ohledu na dobu vydání rozhodnutí
o rozvodu, nicméně Česká republika uplatnila výhradu, na jejímž základě lze úmluvu
aplikovat pouze na rozvody nebo zrušení manželského soužití, ke kterým došlo po vstupu
úmluvy pro ČR v platnost.32
Haagskou rozvodovou úmluvou je v současnosti vázáno 20 smluvních států.33
Úmluva nicméně neupravuje pravomoc / příslušnost soudů oprávněných rozhodovat
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o rozvodu manželství, ale pouze otázky uznání (a výkonu) rozhodnutí o rozvodu vydaná
v jiném smluvním státě.34 Úmluvu tedy nelze užít při uznávání rozhodnutí vydaných
třetími (nesmluvními) státy. Úmluva se dále nepoužije ve vztahu k rozhodnutím o rozvodu
vydaným členskými státy Evropské unie, s výjimkou Dánska.35 Česká republika dále
učinila výhradu podle článku 19 odst. 1 neuznat rozvod nebo zrušení manželského soužití
mezi dvěma manžely, kteří v době rozhodnutí byli výlučně českými státními občany,
postupovalo-li se podle práva jiného než toho, které určuje české mezinárodní právo
soukromé, pokud by postup podle tohoto práva nevedl k témuž výsledku, jako kdyby se
postupovalo podle uvedeného právního řádu.36
Podmínkou pro uznání rozhodnutí o rozvodu vydaného jiným smluvním státem je,
že ke dni podání návrhu na rozvod manželství, měl ve smluvním státě původu odpůrce
nebo navrhovatel bydliště po dobu delší než jeden rok, nebo že tam bylo poslední společné
bydliště manželů, nebo oba manželé byli státními občany tohoto státu, nebo byl jeho
státním příslušníkem navrhovatel a zároveň tam měl bydliště.37
Z věcné působnosti Haagské rozvodové úmluvy jsou výslovně vyloučeny výroky
o vině, jakož i další vedlejší výroky uvedené v rozhodnutí o rozvodu manželství, zejména
pak výroky týkající se finančních závazků nebo otázek péče o děti.38

2.3 České vnitrostátní právo
Českým národním zdrojem úpravy otázek spojených s mezinárodními rozvody manželství
je ZMPS, a to s účinností od 1. 1. 2014. Podle § 123 ZMPS se obecně vznik a existence
právních poměrů a skutečností vzniklých před nabytím účinnosti tohoto zákona posuzují
podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním
právu soukromém a procesním. Také ve věcech uznání a výkonu rozhodnutí má být podle
dosavadní právní úpravy postupováno v řízeních, která byla zahájena přede dnem účinnosti
ZMPS. Vnitrostátní právní předpis se aplikuje v případě, že nelze uplatnit výše uvedené
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právní úpravy (Nařízení Brusel IIbis, Haagskou rozvodovou úmluvu nebo některou
dvoustrannou smlouvu), případně v situacích, kdy mezinárodní úpravy neposkytují
kompletní řešení a je nezbytné je doplnit.
Do působnosti tohoto zákona spadají, mimo jiné, jak otázky pravomoci a postupu
soudů ve věcech rozvodů, tak i otázky spojené s uznáváním rozhodnutí39 o rozvodu
vydaných v jiných státech (jedná se o jakýkoli cizí stát). Takováto v podstatě neomezená
teritoriální působnost ZMPS (věcná působnost je pouze omezena na úpravu poměrů
s mezinárodním prvkem) je logická, neboť je nezbytná existence úpravy zahrnující veškeré
možné případy (zvláště nedopadají-li na ně unijní předpisy nebo mezinárodní smlouvy).
V opačném případě by mohlo docházet k nechtěným situacím, kdy by vůči některým
státům nebylo možné upravit pravomoc a zejména pak uznat jejich rozhodnutí.40 ZMPS
není omezen ani pouze na české státní příslušníky, ale aplikuje se i ve vztahu k cizincům.
V praxi nicméně dojde ve věcech rozvodů na použití ZMPS spíše výjimečně, když
Nařízení Brusel IIbis upravuje tzv. zbytkovou příslušnost.41 Příslušnost / pravomoc podle
právních řádů členských států se proto určí jedině v případě, že na věc nelze aplikovat
dvoustrannou mezinárodní smlouvu a dle pravidel Nařízení Brusel IIbis není žádný
z členských států EU příslušný. Otázkou rozsahu zbytkové pravomoci se zabýval Soudní
dvůr, který určil, že ačkoli nemá odpůrce v rozvodovém řízení obvyklé bydliště v některém
členském státě, ani není státním příslušníkem členského státu EU, soudy členských států
přesto nemohou zakládat svou příslušnost (pravomoc) k rozhodování ve věci na základě
svých vnitrostátních právních řádů, pokud jsou podle článku 3 Nařízení Brusel IIbis
příslušné soudy jiného členského státu.42 V uvedeném případu manželka (švédská státní
příslušnice žijící ve Francii) podala návrh na rozvod u soudů ve Švédsku, přičemž manžel
(odpůrce) měl kubánskou státní příslušnost a v době zahájení řízení žil na Kubě. Poslední
společné bydliště manželů pak bylo ve Francii. Švédské soudy manželčin návrh zamítly
s odůvodněním, že dle Nařízení Brusel IIbis jsou ve věci příslušné francouzské soudy,
a tudíž na věc nelze pro určení příslušnosti aplikovat švédské vnitrostátní právní předpisy.
Nejvyšší soud Švédska vznesl předběžnou otázku, zda lze založit příslušnost švédských
39
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soudů na základě vnitrostátního práva, když odpůrce není ani občanem, ani nemá bydliště
na území některého členského státu, ačkoli lze podle článku 3 Nařízení Brusel IIbis založit
příslušnost soudů jiného členského státu. V uvedeném řízení bylo možné založit
příslušnost francouzských soudů buď na základ článku 3 písm. a) odrážky druhé Nařízení
Brusel IIbis (poslední společné obvyklé bydliště manželů, když zde manželka stále bydlí)
nebo odrážky páté (obvyklé bydliště navrhovatelky, v němž bydlela nejméně jeden rok
bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení). Z toho důvodu nemohou švédské
soudy založit svou příslušnost prostřednictvím svého národního práva, a to bez ohledu na
okolnosti týkající se odpůrce (jeho státní příslušnost nebo obvyklé bydliště). Za účelem
naplnění volného pohybu osob se tedy Nařízení Brusel IIbis užije též na státní příslušníky
třetích států, jejichž spojení s některým členským státem je dostatečně silné.
Pokud není soud, u něhož byla věc zahájena podle Nařízení Brusel IIbis příslušný,
ale je dána příslušnost jiného soudu členského státu, pak první soud neaplikuje své
předpisy, ale je povinen prohlásit svou nepříslušnost.43
Vzhledem k většímu množství alternativních kritérií upravených článkem
3 Nařízení Brusel IIbis, na jejichž základě lze určit příslušnost, bude možné většinu řízení
o rozvod manželství zahájených před soudy unijních států posoudit podle nařízení. Jelikož
Nařízení Brusel IIbis obsahuje poměrně komplexní soubor jurisdikčních pravidel, je
vnitrostátní úpravě ponechán pouze minimální prostor. Je ovšem třeba zdůraznit, že
nařízení určuje příslušnost (pravomoc) soudů některého státu, nikoli však konkrétní soud,
resp. místní nebo věcnou příslušnost státních soudů, ta se řídí vnitrostátními procesními
předpisy (OSŘ).
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3 Vymezení základních pojmů
3.1 Kompetenční konflikty
Je-li řeč o konfliktech pravomocí (kompetenčních sporech) v mezinárodním právu
soukromém, tak jak jsou pojímány v této práci, je třeba jimi rozumět problematiku určení,
který ze soudů různých států má pravomoc v dané věci rozhodnout, a to v případech, kdy
dva nebo více států umožňuje založit pravomoc svých soudů (nebo naopak v případě tzv.
negativních kompetenčních sporů žádný ze soudů není pravomocný).
V první řadě je třeba rozlišovat mezi kompetenčními spory vnitrostátními a těmi
mezinárodními mezi soudy různých států. V českém vnitrostátním právu se spor
o pravomoc týká konfliktu mezi soudními orgány a orgány státní správy. Jejich předmětem
je tedy otázka, zda věc spadá do pravomoci soudů nebo jiných státních orgánů.
Spory o pravomoc mohou vyvstat také například mezi soudy a rozhodci. Ačkoli je
(mezinárodní) rozhodčí řízení značně rozšířeno, zabývá se majetkovými spory. V oblasti
práva manželského (příp. rodinného) se rozhodčí řízení neuplatňuje. V rozhodčím řízení
lze projednat pouze spory arbitrabilní, což znamená takové, jejichž řešení je přípustné
projednat před rozhodci na místo před státními soudci.44 Další podmínkou arbitrability je
možnost stran uzavřít o předmětu sporu smír,45 a to ve smyslu občanského soudního
řádu.46 Smír pak, mimo jiné, nelze uzavřít ve věcech týkajících se osobního stavu.
Manželsko-právní věci jako například rozvod manželství nemohou být předmětem
rozhodčího řízení, a to jednak z důvodu, že se nejedná o spory majetkové a dále proto, že
v těchto věcech nelze uzavřít smír. Z toho důvodu není ani v disertační práci věnována
pozornost kompetenčním sporům mezi státními a rozhodčími soudy, případně mezi
rozhodčími soudy navzájem, a budeme se věnovat výhradně problematice v rámci
mezinárodního státního soudnictví.
Především pozitivní konflikty pravomocí nejsou v mezinárodním řízení ničím
neobvyklým, neboť již ze samotné povahy věci s cizím prvkem je dán určitý vztah k více
44
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než jen k jednomu státu. Ačkoli představuje vedení vícero řízení v téže věci pro strany
hrozbu (zejména může dojít k vydání protichůdných rozhodnutí), jsou přesto paralelní
řízení právními řády jednotlivých států v podstatě připouštěna. Dále je pak možné, že
navrhovatel zahájí řízení v téže věci před soudy různých států, neboť může být
v jeho zájmu uplatňovat své nároky u více soudů. A to ať už s ohledem na příznivější
výsledek, rychlost nebo např. snadnější vykonatelnost rozhodnutí, jazyk, rozhodné právo či
se záměrem zdržovat řízení. Minimálně pro jednu ze stran, však souběžně vedená řízení
znamenají komplikace.
Kompetenční spory představují ve věcech rozvodu manželství poměrně vážný
politicko-ekonomický problém.47 Jsou-li paralelní řízení vedena pouze v rámci jednoho
státu (jedné jurisdikce), bez ohledu na to, který ze soudů bude příslušný, bude věc
podřízena témuž národnímu právu. V řízeních mezinárodních pak bude, s ohledem na
rozhodující státní soud, ovlivněno též rozhodné a procesní právo.
Obecně není žádoucí, aby o téže věci (o rozvodu mezi týmiž manželi) bylo vedeno
více řízení před soudy různých států. Hlavním záporem je skutečnost, že výsledky těchto
jinak totožných řízení by mohly být naprosto odlišné nebo nekonzistentní. Vyvstala by tak
otázka, které z rozhodnutí je to správné, které by mělo platit a být vykonáno. Dodržováním
rozhodnutí soudu jednoho státu by navíc současně docházelo k porušování rozhodnutí
soudu jiného státu.48 I v případě, že by soudy různých států dospěly ke stejnému
rozhodnutí, jsou nechtěná různá odůvodnění těchto rozhodnutí. Odlišný výklad téhož také
narušuje důvěru v právo a spravedlnost.49
Na mezinárodní úrovni (zejména vně EU) je nebezpečí protichůdných rozhodnutí
vyšší, protože může být na věc aplikováno odlišné právo, případně stejné právo různě
interpretováno. Dochází ke snížení předvídatelnosti a právní jistoty. Kromě toho je vedení
více řízení o téže věci ekonomicky nevýhodné jak pro strany sporu, tak pro státy
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(v soudních řízeních nenesou náklady pouze strany sporu, ale také soudy) a zbytečně
zatěžuje soudy.50
I přes značné množství záporů (možnost vydání dvou nekonzistentních rozhodnutí
a s tím související možnost odepření uznání rozhodnutí, zvýšení nákladů na vedení dvou
řízení nebo nadměrné zatěžování soudů) lze říci, že pozitivní spory o pravomoc jsou
přijatelnější než spory negativní. V rámci vnitrostátních řízení není zásadním problémem,
aby nadřízená instituce určila, který orgán má ve věci rozhodnout. Na mezinárodní úrovni
ale není žádná taková instituce, která by mohla přímo určovat pravomoc soudů některého
státu. Výhodou pozitivních konfliktů pravomocí je proto právě skutečnost, že je větší
množství sudišť kompetentních věc projednat a rozhodnout, což je zajisté lepší, než když
není žádné fórum. Další kladem pozitivních sporů je, že mohou mezi soudy nastolit
soutěžní prostředí, čímž se potažmo zlepšuje kvalita vedení řízení a rozhodování.51
Již jsme uvedli, a obecně se má za to, že protichůdná rozhodnutí v téže věci jsou
nežádoucí. Nicméně je třeba zdůraznit, že i na vnitrostátní úrovni v rámci běžných
soudních řízení dochází v případě, že některá ze stran podá proti rozhodnutí odvolání či
dovolání, k přezkumu a případně i ke změně rozhodnutí ve věci.52 Zde je však původní
rozhodnutí buď potvrzeno, nebo změněno či zrušeno. Nenastává tedy situace, že by
existovala dvě neslučitelná rozhodnutí vedle sebe, ale spíše k nahrazení jednoho
rozhodnutí jiným. Skutečnost, že je na jednu právní otázku větší množství odlišných
názorů, není tedy ničím neobvyklým. Na mnoho sporů není jednoznačná správná odpověď
a je možné vícero řešení. Naopak dle některých názorů53 je právní pluralismus základní
složkou aplikace práva. Zcela jednotné právo (jak textem, tak výkladově) neexistuje
a s ohledem na individuality jednotlivých případů ani není možné ho vytvořit.
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3.2 Paralelní řízení
Ačkoli neexistuje jednotná definice paralelních řízení, z nichž vyvstávají spory
o pravomoc, lze vytyčit jejich znaky, které jsou obdobné jako u litispendence. Mělo by se
tedy jednat o řízení v téže věci mezi týmiž účastníky, která probíhají současně před soudy
dvou či více států. Nařízení Brusel Ibis přijímá v přístupu k paralelním řízením poněkud
širší koncept, když sem řadí i řízení, která navzájem souvisejí.54 Širší koncept je přijímán
i většinou odborníků, neboť lépe odráží realitu.55 Je-li však právními úpravami přijímána
širší věcná působnost (okruh věcí, na které daná úprava dopadá), pak je větší i riziko
paralelních řízení. To se ovšem netýká Nařízení Brusel IIbis, kde je předmět řízení omezen
na věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné.56 Riziko paralelních
řízení bude proto ve věcech mezinárodních rozvodů podle Nařízení Brusel IIbis nižší,
neboť nařízení vymezuje svou věcnou působnost v tomto směru poměrně úzce.
Co se týká totožnosti stran, pak komplikace vyvstávají spíše v situacích, kdy strany
nejsou zcela identické, ale velmi úzce spolu souvisí. Příkladem by byl žalobce a žalovaný
v řízení v jednom státě a právní nástupce žalobce a žalovaný v řízení ve druhém státě,
jejichž předmětem je stejná pohledávka.57 Přístup jednotlivých států k identitě stran se
může různit. Některými právními řády jsou kladeny přísnější podmínky na totožnost stran,
pro jiné je pak dostačující dostatečně významné spojení.58 Je však třeba zdůraznit, že
v případech rozvodů manželství není určení účastníků řízení, co se týká jejich totožnosti,
problematické.
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3.2.1 Paralelní řízení ve smyslu Nařízení Brusel IIbis
Jak bylo již naznačeno má v řízeních o mezinárodních rozvodech manželství před českými
soudy (i ostatními členskými státy Evropské unie) Nařízení Brusel IIbis pro určení
příslušnosti soudů zásadní význam. Pokud na případ nedopadá některá dvoustranná
mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, pak české soudy ve většině případů aplikují
nařízení.
S ohledem na častou aplikaci nařízení se zaměříme na otázku totožnosti předmětu
řízení a totožnosti účastníků zejména ve smyslu Nařízení Brusel IIbis.
Jak jsme již uvedli, je předmět řízení, na která dopadá Nařízení Brusel IIbis
poměrně přesně a úzce vymezen, a to na věci týkající se rozvodu, rozluky nebo prohlášení
manželství za neplatné, (dále pak na věci týkající se přiznání, výkonu, převedení a úplného
nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti, což však není předmětem této práce).
Článek 1 odst. 3 pak podává negativní taxativní výčet věcí, na které se nařízení nevztahuje.
Přesto, že je předmět řízení, na která Nařízení Brusel IIbis dopadá, vymezen
poměrně jednoznačně, mohou i ohledně něj vyvstat některé nejasnosti. Soudní dvůr tak
řešil otázku, zda do působnosti Nařízení Brusel IIbis spadá i návrh na prohlášení
manželství za neplatné, který byl však podán až po smrti některého z manželů.59 V této
věci podala návrh na prohlášení manželství za neplatné dědička ze závěti první manželky
manžela (dále jen „dědička“), která tvrdila, že v okamžiku uzavření druhého manželství
ještě existovalo manželství první. Podle článku 1 odst. 1 písm. a) Nařízení Brusel IIbis
spadá prohlášení manželství za neplatné do oblasti působnosti nařízení. Nařízením zároveň
není kladena žádná podmínka na časový okamžik podání takového návrhu ve vztahu
k úmrtí některého z manželů. Věc pak nespadá ani do otázek nařízením výslovně
vyloučených. Je tedy třeba vycházet výhradně z předmětu řízení, který do působnosti
nařízení spadá, a to bez ohledu na to, že byl návrh podán třetí osobou po smrti některého
z manželů. S tímto závěrem se ztotožnil také generální advokát M. Wathelet, který
zdůraznil, že právní zájem na prohlášení manželství za neplatné může určitá osoba mít i po
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smrti některého z manželů, protože smrtí zaniká manželství s účinky ex nunc, zatímco
prohlášení manželství za neplatné by mělo účinky ex tunc.60
Ve stejné věci byla řešena i otázka účastenství, když návrh podala osoba odlišná od
manželů. Stejně tak jako není nařízením kladena žádná podmínka na okamžik zahájení,
není ani blíže určena osoba, která může návrh podat. Soudní dvůr dále konstatoval, že
neshledává žádný důvod, proč by i třetí osoba nemohla mít prospěch z jednotných
kolizních norem stanovených nařízením. V každém případě by však bylo třeba posuzovat
právní zájem třetí osoby na prohlášení manželství za neplatné, a to dle příslušného
rozhodného práva. Ze závěru Soudního dvora, že takovýto návrh může být podán i osobou
odlišnou od manželů, která prokáže právní zájem, lze dovodit, že zahájí-li řízení v jednom
státě některý z manželů a ve státě jiném třetí osoba, můžeme mluvit o souběžných řízeních
naplňujících podmínku téhož předmětu a týchž účastníků řízení.
Osoba odlišná od manželů však nemusí být považována za navrhovatele ve stejném
smyslu a šíři jako manželé. Na otázku, zda se kritérií pro určení příslušnosti podle článku 3
odst. 1 písm. a) odrážka pátá a šestá Nařízení Brusel IIbis (obvyklé bydliště navrhovatele,
v němž bydlel bezprostředně před podáním návrhu) může dovolávat i jiná osoba než
některý z manželů, Soudní dvůr konstatoval, že tato kritéria jsou objektivní, alternativní
a „odpovídají potřebě právní úpravy přizpůsobené specifickým požadavkům sporů ve
věcech zrušení manželského svazku“.61 Dotčená ustanovení mají nicméně chránit zájmy
manželů. Podá-li tedy návrh, který spadá do působnosti Nařízení Brusel IIbis třetí osoba,
musí se i na tuto osobu vztahovat pravidla stanovená ve prospěch manželů. Jinou osobu
než některého z manželů proto nelze v uvedeném smyslu považovat za navrhovatele a při
určování příslušnosti se tato osoba nemůže dovolávat předmětných ustanovení. Přesto je
stále možné, aby třetí osoba zahájila řízení o prohlášení manželství za neplatné
a příslušnost soudu byla určena dle některého ze zbývajících pravidel zohledňujících
obvyklý pobyt manželů nebo odpůrce či státní příslušnost manželů.
Co se jinak týká otázky totožnosti účastníků v řízeních o rozvodech (manželů)
neměly by zřejmě vyvstávat větší problémy.
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3.3 (Mezinárodní) pravomoc, (mezinárodní) příslušnost
Pojmy (mezinárodní) pravomoc a (mezinárodní) příslušnost užívané jak ve vnitrostátním
právním řádu, tak i v mezinárodních úpravách jsou často zaměňovány. Příčinou toho je
skutečnost, že v mezinárodních pramenech bývá užíván některý z těchto pojmů, který má
však na úrovni vnitrostátní odlišný význam a je užíván pro jiné situace.
Z toho důvodu je třeba zodpovědět otázku, zda je nutné mezi těmito pojmy striktně
rozlišovat, nebo zda je lze zaměňovat, aniž by vyvstaly problémy s interpretací. Uvedené
pojmy budou definovány z hlediska českého právního prostředí s přihlédnutím k tomu,
proč jsou v překladech unijních předpisů nebo mezinárodních smluv voleny právě ty které
pojmy.
Při mezinárodních rozvodech manželství musí soudy nejprve vyřešit otázku určení
sudiště dané věci. K tomu je třeba, aby soud v první řadě zhodnotil svou (mezinárodní)
pravomoc / příslušnost, a to z vlastní iniciativy, neboť dle českého procesního práva62 mají
soudy povinnost přihlížet k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení. Máme proto za to, že
je pro účely této práce nezbytné alespoň stručně definovat jednotlivé užívané pojmy
a rozdíly mezi nimi.
Pravomoc v českém právním prostředí vymezuje působnost soudů ve vztahu
k jiným orgánům (státním úřadům). Pravomoc značí to, která z institucí má o věci
rozhodovat (soud či jiný státní orgán). Jedná se o souhrn oprávnění jednat a rozhodovat ve
vymezených záležitostech, která jsou soudům jako orgánům státu přiznána zákonem. 63
V obecné rovině je pravomoc českých soudů vymezena Ústavou ČR tak, že soudy jsou
povolány především k tomu, aby poskytovaly ochranu právům.64 Pravomoc je nezbytnou
podmínkou českých vnitrostátních řízení.65 Soudy mají povinnost svou pravomoc kdykoli
za řízení zkoumat. Jestliže zjistí, že nejsou pravomocné o věci rozhodnout, musí řízení
v souladu s ustanovením § 104 odst. 4 OSŘ zastavit a postoupit věc příslušnému orgánu.
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Povinnost soudu zkoumat svou pravomoc (příslušnost) obsahuje též Nařízení Brusel
IIbis.66
Co se týká příslušnosti, rozlišuje české právo příslušnost místní, funkční a věcnou.
Podstatou je vymezení, který konkrétní soud má působnost ve věci rozhodnout.67 V úvahu
již přicházejí pouze soudy, příslušnost slouží pro určení jednoho z nich. Soud zkoumá svou
příslušnost ke dni podání žaloby, není-li příslušný, věc postoupí příslušnému soudu.68
Pojem příslušnost je však užíván též v překladech unijních nařízení, přičemž jeho význam
by měl být interpretován autonomně. Přijetím odlišného termínu lze vysvětlit rozdíly
v národních úpravách jednotlivých členských států. S ohledem na odlišnosti byl nařízeními
přijat jednotný pojem „jurisdiction“ s tím, že má být vykládán v souladu s účelem nařízení.
Význam příslušnosti dle Nařízení Brusel IIbis se tak pohybuje někde mezi pravomocí
a mezinárodní příslušností (Simon a Šuk to označují jako „rozostření hranice“),69 jak jsou
chápány v českém prostředí. Překlad pojmu „jurisdiction“ jako příslušnost bývá kritizován,
neboť nerespektuje pojetí českého práva.70 Krajský soud v Českých Budějovicích výslovně
konstatoval, že pravomoc českých soudů je třeba posuzovat podle Nařízení Brusel I, ačkoli
toto nařízení hovoří o příslušnosti soudů.71 Kromě toho prostřednictvím pravidel
uvedených v Nařízení Brusel Ibis je určena nejen pravomoc soudů některého členského
státu, ale často také místní příslušnost konkrétního soudu, který má věc rozhodnout.72 Užití
pojmu „pravomoc“ by proto také nebylo zcela přesné. Je tedy třeba mít na paměti, že jde
o termín, který nelze zaměňovat s českým pojetím příslušnosti, ale musí být vykládán
autonomně. To má význam i z hlediska procesního, resp. z hlediska podmínek řízení.
Jestliže budeme příslušnost v evropských nařízeních interpretovat jako pravomoc ve
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smyslu českého práva, pak se při nedostatku takové příslušnosti jedná o neodstranitelný
nedostatek podmínky řízení a české soudy jsou povinny podle § 104 odst. 1 OSŘ řízení
zastavit. Oproti tomu, pokud bychom příslušnost v unijních nařízeních vykládali ve smyslu
českého vnitrostátního práva, pak by případný nedostatek této „místní“ příslušnosti vedl
k aplikaci § 105 odst. 2 OSŘ a český soud by měl povinnost vyslovit svou nepříslušnost
a věc postoupit příslušnému soudu (přičemž soudům cizího státu nelze takto „vnucovat“
pravomoc / příslušnost svým vnitrostátním rozhodnutím). Obdobně je třeba jednotlivé
pojmy vykládat také v závislosti na tom, zda jsou obsaženy v některé mezinárodní
smlouvě.
Mezinárodní pravomoc reflektuje vztah jednotlivých mezinárodních práv
soukromých k mezinárodnímu veřejnému právu, které (mimo jiné) vymezuje suverenitu
států. Když pak státy zakládají svou pravomoc, nesmí přitom zasahovat do suverenity
jiných států. Jeden stát nemůže zasahovat do věcí cizích států a stejně tak nemůže určit
pravomoc soudů jiného státu. Svou suverenitu mohou státy pouze svobodně omezit
v zájmu mezinárodní spolupráce (prostřednictvím mezinárodních smluv, případně unijních
předpisů). S principem suverenity souvisí uznání a respektování ostatních států a jejich
právních řádů. Je proto třeba uznávat i pravomoc cizích orgánů a cizí právní řády. Státy
jsou však povinny dodržovat mezinárodní právo veřejné. Není tedy možné, aby některý
stát založil svou mezinárodní pravomoc ve věci, která nemá k tomuto fóru dostatečně
silnou vazbu.73 Mezinárodní pravomoc pak neurčuje působnost konkrétního soudu k řešení
věci, ale stanovuje obecně soudy některého státu jako celku, přičemž působnost
konkrétního z nich již určují národní procesní pravidla.74 V obdobném významu užívá
pojem mezinárodní pravomoc též Nejvyšší soud ČR, dle něhož je třeba tím rozumět určení
jurisdikce justičních orgánů jednotlivých cizích států v poměru k České republice.75
Užívání spojení "mezinárodní" pravomoc spíše pouze naznačuje, že je tím míněna
pravomoc soudů některého státu k řešení věci s mezinárodním prvkem. Váže se buď
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k území daného státu (územní pravomoc) nebo k osobám náležejícím ke státu (osobní
pravomoc). Dále rozlišujeme pravomoc výlučnou a fakultativní (vychází z respektování
toho, že cizí státy mohou také založit pravomoc svých vlastních orgánů, je tedy
předpokladem pro vznik pozitivních konfliktů pravomocí).76
Mezinárodní příslušnost bývá někdy ztotožňována s pojmem mezinárodní
pravomoc (Kapitán)77. Jiní, např. Kučera78 tyto pojmy odlišují. Mezinárodní příslušností
pak rozumí respektování pravomoci soudů cizích států, z čehož jsou odvozeny důsledky
pro řízení vnitrostátní.79 Příkladem je § 86 ZMPS stanovující možnost prorogace
zahraničního soudu, tj. písemné ujednání zakládající příslušnost cizího soudu.
Na základě výše uvedeného by bylo možné vyvodit, že jednotlivé pojmy lze
vzájemně zaměňovat. Nicméně zejména s ohledem na české vnitrostátní právo, které
pravomoc a příslušnost odlišuje, a jejichž význam je různý, nelze tyto pojmy zaměňovat
zcela, a to ani na mezinárodní či komunitární úrovni. Každý z těchto termínů má
v závislosti na tom, ve kterém z právních předpisů je obsažen, jistý význam. Přesto, že je
užívání adjektiva "mezinárodní" poněkud nepřesné, přesto je zejména v odborné literatuře
užíváno (především pro odlišení věcí s mezinárodním prvkem) a je tedy třeba brát v úvahu
i pojmy mezinárodní pravomoc a mezinárodní příslušnost. Přesto, že uvedené termíny jsou
jednotlivými právními předpisy a odbornou literaturou zaměňovány či odlišně
interpretovány, nelze dospět k závěru, že se jedná o pojmy totožné.
Ačkoli jsou tedy mezi uvedenými pojmy patrné rozdíly, dochází k jejich
zaměňování, a to vzhledem k tomu, že jednotlivé termíny jsou jinak interpretovány
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v českém právním prostředí a jinak na unijní, respektive mezinárodní úrovni. Pro účely
této práce proto bude pojem příslušnost užíván v obdobném významu, v jakém české právo
chápe pravomoc (příp. mezinárodní příslušnost), neboť v překladu Nařízení Brusel IIbis,
které je v této oblasti významným právním instrumentem, a i v dalších evropských
nařízeních, je užíván právě pojem příslušnost soudů. Je třeba mít na paměti, že
v jednotlivých členských státech může být pojem jurisdiction překládán různě,80 což však
neznamená, že ho též lze různě interpretovat. Za výchozí výklad pojmů užitých
v evropských nařízeních lze považovat ten podaný Evropským soudním dvorem.
Pojmy mezinárodní příslušnost a mezinárodní pravomoc pak nebudou užívány
vůbec, neboť se celá práce zaměřuje na mezinárodní právo procesní a není tedy nutné takto
zdůrazňovat mezinárodní povahu řízení. Kromě toho nepracují s těmito pojmy ani
zkoumané právní úpravy (ať už vnitrostátní či unijní nebo mezinárodní).

3.4 Manželství
Vzhledem k tomu, že se disertační práce zaměřuje na kompetenční konflikty ve věcech
mezinárodních rozvodů manželství, považujeme za vhodné, pojem „manželství“ definovat,
nebo lépe řečeno vymezit, co je jím pro účely této práce míněno.
Českým právem je manželství vymezeno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý
způsobem, který stanoví zákon (vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle
muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství).
Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora
a pomoc.81 Pro manželství jsou tedy typickými znaky skutečnost, že se jedná o svazek
dvou osob různého pohlaví, trvalost tohoto svazku a jeho vznik předepsaným způsobem.
Dvoustranné mezinárodní smlouvy, Haagská rozvodová úmluva, ani Nařízení
Brusel IIbis definici manželství neobsahují.
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Vyvstává otázka, zda lze pod pojem manželství řadit též manželství homosexuální
či registrované partnerství.82 Podle vymezení manželství v NOZ nikoli. Nicméně existují
státy (evropské i mimo evropské), které homosexuální manželství povolují, např.
Německo, Nizozemsko, Belgie, Island, Francie, Argentina, Brazílie, Nový Zéland, USA
a další.83
Jak jsme uvedli výše, máme za to, že z působnosti Nařízení Brusel IIbis jsou otázky
spojené se zrušením registrovaného partnerství implicitně vyloučeny, a to zejména
s ohledem na přijetí nařízení upravujícího příslušnost, rozhodné právo a uznávání a výkon
rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Ačkoli toto
nařízení dopadá výhradně na majetkové důsledky registrovaného partnerství (nikoli na jeho
zrušení), je tím doložena potřeba zvláštního předpisu pro tuto oblast.
Kromě toho bylo homosexuální manželství a registrované partnerství z pojmu
manželství vyloučeno i výkladem Soudního dvora.84 V dané věci navrhovatel (pracující
v Radě EU) žijící v registrovaném partnerství požádal o uznání statusu registrovaného
partnera za rovnocenného manželství, aby získal příspěvek na domácnost dle služebního
řádu. Žádost byla Radou odmítnuta. ESD potvrdil, že stabilní vztah mezi partnery stejného
pohlaví, který v podstatě pouze existuje, nemusí být nezbytně rovnocenný registrovanému
partnerství vzniklému podle zákona, jenž má tak právní účinky obdobné manželství, s nímž
je srovnatelné. Takovýto výklad není v rozporu s definicí manželství přijímanou členskými
státy, a to že manželství je spojení dvou osob opačného pohlaví. Soudní dvůr dále
konstatoval, že jsou v členských státech přijímány právní úpravy přiznávající uznání
různých forem svazků mezi partnery stejného pohlaví a právní účinky obdobné manželství.
Nicméně postupy pro registraci párů stejného pohlaví se v jednotlivých státech liší
a zároveň je registrované partnerství mnoha státy odlišováno od manželství. ESD tak
dospěl k závěru, že s právními situacemi odlišnými od manželství nelze zacházet zcela
stejným způsobem jako s manželstvím.
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Též v dřívějším rozhodnutí zaujal Soudní dvůr85 k otázce výkladu manželství
a registrovaného partnerství obdobné stanovisko. Ačkoli ESD uznal, že předpisy některých
členských států je soužití dvou osob stejného pohlaví považováno za téměř rovnocenné
manželství, je většinou států pokládáno pouze za rovnocenné se stabilním heterosexuálním
vztahem mimo manželství.
Přesto, že je uvedená judikatura staršího data a od té doby bylo některými státy
povoleno homosexuální manželství, máme za to, že lze i nadále vycházet ze závěru
Soudního dvora, že registrované partnerství je třeba od manželství odlišovat, a to i přesto,
že vyvolává obdobné právní následky a je mnoha státy pokládáno za rovnocenné
manželství. Dokladem toho jsou i zvláštní vnitrostátní právní úpravy přijímané státy pro
oba tyto instituty.
Ani na zrušení registrovaného partnerství nejsou českým právem kladeny stejné
požadavky jako pro účely rozvodu manželství.86 Také ZMPS obsahuje zvláštní úpravu pro
určení pravomoci, rozhodného práva a uznání cizích rozhodnutí ve věcech zrušení
registrovaného partnerství.87
Vzhledem k tomu, že registrované partnerství je státy (včetně České republiky) ve
většině případů odlišováno od manželství a rozdíly mezi těmito instituty je třeba
respektovat i s ohledem na judikaturu Soudního dvora, nebude ani v této práci pod pojem
manželství zahrnováno registrované partnerství.
Jinak je tomu v případě manželství homosexuálních, neboť ve státech, které za
manželství uznávají i svazek dvou osob stejného pohlaví, by mohlo být v případě rozvodu
postupováno stejně bez ohledu na pohlaví či orientaci manželů. Jelikož pak není
manželství Nařízením Brusel IIbis definováno, lze tento pojem vykládat dle národních práv
členských států. Bude-li pak svou příslušnost posuzovat soud členského státu, kde je
svazek osob téhož pohlaví uznán za manželství, vyvstává otázka, zda by tento soud měl či
neměl aplikovat Nařízení Brusel IIbis. Pokud by Nařízení Brusel IIbis bylo užito i pro
určení příslušnosti ve věcech rozvodů homosexuálních manželství, pak by zřejmě více
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vyvstávalo riziko vzniku kompetenčních sporů, když jednotlivé státy přistupují k otázkám
úpravy homosexuálních manželství a registrovaných partnerství různě.
Na základě jazykového výkladu Nařízení Brusel IIbis jsou dle komentáře k nařízení
vyloučena registrovaná partnerství.88 Nelze však totéž říci o stejnopohlavních
manželstvích. Ta je možné dle komentáře z působnosti nařízení vyloučit prostřednictvím
historického výkladu, neboť v době přijetí předchozí úpravy, z níž Nařízení Brusel IIbis
vychází, nebyly svazky dvou osob stejného pohlaví povolené, ani běžné.89 Dle jiných
autorů90 je neexistence výslovné úpravy homosexuálních manželství či jejich výslovného
vyloučení z působnosti Nařízení Brusel IIbis záměrná, a to s odůvodněním, že je
rozhodnutí ponecháno na interpretaci Soudního dvora.
V členských státech, které uznávají svazky osob stejného pohlaví za manželství,
není dle našeho mínění důvod, proč by soudy těchto států nemělo být Nařízení Brusel IIbis
pro určení příslušnosti aplikováno. Tento názor odůvodňuje i článek 21 Listiny základních
práv Evropské unie,91 který zakotvuje zákaz jakékoli diskriminace založené, mimo jiné, na
sexuální orientaci. Nicméně bude na každém jednotlivém státě, zda takováto manželství
povolí nebo ne, neboť nárok homosexuálních párů na uzavření manželství neexistuje.92
Ačkoli máme za to, že homosexuální manželství lze podřadit pod pojem manželství
dle Nařízení Brusel IIbis, je-li nařízení aplikováno soudy států, které homosexuální
manželství uznávají, budeme se v práci přesto zabývat mezinárodními rozvody manželství
dvou osob různého pohlaví, neboť to odpovídá české vnitrostátní úpravě, která rozlišuje
registrované partnerství. Kromě toho v praxi dosud nebylo třeba, aby Soudní dvůr řešil
otázku případného „střetu“ v právních úpravách dotčených států a nebyla jím tudíž řešena
otázka, zda homosexuální svazky lze podřadit pod úpravu Nařízení Brusel IIbis.
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3.5 Rozvod
Dále považujeme za vhodné vymezit pojem „rozvod“ manželství. Kromě institutu rozvodu
užívá ZMPS ještě pojmy zákonné odloučení, neplatnost manželství (prohlášení manželství
za neplatné), určení, zda tu manželství je nebo není.93 Nařízení Brusel IIbis upravuje
rozvod, rozluku a prohlášení manželství za neplatné a Haagská rozvodová úmluva pojmy
rozvod a zrušení manželského soužití. Termíny obsažení v jednotlivých úpravách se tedy
částečně odlišují. V každém z uvedených předpisů je úprava všech ostatních institutů
shodná s úpravou rozvodu manželství. Přesto tyto pojmy nelze zcela zaměňovat, neboť
bylo zjevně úmyslem zákonodárce je od sebe rozlišit. Ačkoli je v práci odkazováno i na
ostatní uvedené pojmy, je třeba zdůraznit, že se zaměřujeme na rozvod manželství
s mezinárodním prvkem, resp. otázky spojené s určením pravomoci ve věcech rozvodu.
Jsou-li užity i jiné pojmy, je to z důvodu souvislosti s tématem práce, a proto, že vzhledem
ke stejné úpravě těchto institutů v jednotlivých pramenech, lze například judikaturu
vztahující se k prohlášení manželství za neplatné využít též pro věci rozvodu manželství.
3.5.1 Rozvod dle českého vnitrostátního práva
Hmotně-právní úpravu rozvodu v českém vnitrostátním právu v současnosti obsahuje
NOZ, dříve (do 31. 12. 2013) zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Rozvod je jednou z možností
zániku manželství vymezených zákonem.94 Podle § 755 NOZ může být manželství
rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze
očekávat jeho obnovení. Dalšími požadavky pro rozvod manželství je, že není naplněna
některá z podmínek, která by rozvod znemožňovala, a to že by byl rozvod v rozporu se
zájmem nezletilého dítěte manželů, nebo se zájmem manžela, který se na rozvratu
převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma.
V případě, že mají manželé nezletilé dítě, pak je třeba nejprve rozhodnout o poměrech
dítěte v době po rozvodu a teprve poté lze pokračovat v rozvodovém řízení.
České právo rozlišuje rozvod sporný a nesporný. V případě sporného rozvodu je
nezbytné prokázat existenci tzv. kvalifikovaného rozvratu. Soud tedy zjišťuje existenci
93
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rozvratu manželství a jeho příčiny.95 Je třeba, aby byly naplněny výše uvedené podmínky,
kromě samotné existence rozvratu je dále třeba prokázat jeho trvalost tak, že již není
možné očekávat obnovení manželského soužití.96
Jsou-li však naplněny podmínky stanovené § 757 NOZ (manželé podali návrh na
rozvod manželství společně nebo se druhý z manželů k podanému návrhu připojí
a současně trvalo manželství ke dni zahájení řízení déle než jeden rok a manželé spolu
nežijí po dobu déle než šest měsíců, manželé se dohodli na úpravě poměrů jejich
nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu a soud tuto jejich dohodu schválil, manželé uzavřeli
dohodu o úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro
dobu po rozvodu, s úředně ověřenými podpisy) není nutné rozvrat manželství prokazovat.
V takovém případě se jedná o rozvod nesporný.
3.5.2 Rozvod dle unijní úpravy
Nařízení Brusel IIbis neobsahuje definici či vymezení rozvodu manželství. Zároveň je
zřejmé, že úprava rozvodu se v právních řádech jednotlivých členských států liší (jak už
bylo například zmíněno, některé z členských států považují za manželství též svazek osob
stejného pohlaví a tudíž by se měla úprava rozvodu manželství vztahovat i na tyto případy,
a to na rozdíl od zrušení registrovaného partnerství dle českého práva). Pro účely výkladu
Nařízení Brusel IIbis je tedy třeba vykládat pojem rozvod autonomně.
Obecně je možné říci, že rozvodem dojde ke změně statusu manželů z „ženatý“
a „vdaná“ na „rozvedený“ a „rozvedená“. Rozvodem také zanikají závazky vyplývající
z manželského svazku (s výjimkou těch vyplývajících z rozhodnutí o rozvodu
manželství).97
Ačkoli není nařízením pojem rozvod manželství vymezen, výklad v praxi nečiní
zásadní problémy, a to zřejmě s ohledem na podobnost právních úprav jednotlivých
členských států. Vodítkem je též Preambule Nařízení Brusel IIbis,98 dle které má být
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nařízení věci rozhodnutí o rozvodu, rozluce nebo prohlášení manželství za neplatné
používáno pouze na zrušení manželských svazků. Bez ohledu na jednotlivé hmotně-právní
úpravy, je třeba pojem rozvod chápat jako prostředek vedoucí k zániku manželského
svazku.
Z judikatury Soudního dvora k Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20.
prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech
rozvodu a rozluky (dále jen „Nařízení Řím III) a z článku 2 Nařízení Brusel IIbis je možné
dovodit, že do rozsahu působnosti obou těchto nařízení spadá pouze rozvod, o němž
rozhodl příslušný orgán členského státu. Nelze sem tak podřazovat rozvod, který je
výsledkem jednostranného prohlášení jednoho z manželů před náboženským soudem.99
Manželé (státní příslušníci Sýrie a Německa) měli oba v době původního řízení bydliště
v Německu.

Zástupce

manžela

prohlásil

před

syrským

náboženským

soudem

(rozhodujícím podle šaríi) rozvodovou formuli, načež tento soud prohlásil manželství
účastníků za rozvedené. Následně manžel v Německu požádal o uznání uvedeného
rozvodu. Žádosti bylo vyhověno, nicméně manželka poté podala žádost o zrušení
rozhodnutí s tím, že nebyly splněny podmínky pro uznání rozhodnutí o rozvodu. Přesto, že
dle Soudního dvora nespadá uznání rozhodnutí o rozvodu vydaného ve třetím státě do
působnosti nařízení, pokládal ESD výklad nařízení za relevantní, neboť ustanovení
unijního práva mohou být použitelná v důsledku vnitrostátních předpisů (jako tomu je
i v Německu). Stejně jako generální advokát,100 i Soudní dvůr konstatoval, že tzv.
soukromé rozvody nejsou Nařízením Řím III výslovně vyloučeny, 101 nicméně v ustanovení
nařízení je užíván pojem „soud“, z čehož lze dovodit, že se Nařízení Řím III vztahuje
výlučně na rozvody manželství prohlášené státním soudem, veřejným orgánem či pod jeho
dohledem. ESD dále zdůraznil, že zjevně ani nebylo úmyslem zákonodárce upravovat
nařízeními též „jiné typy rozvodů“, když v době přijetí Nařízení Řím III mohly dle
právních řádů členských států účastnících se posílené spolupráce přijímat závazná
rozhodnutí v této oblasti jen orgány veřejné povahy.
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Soukromé rozvody jsou vyloučeny i z působnosti Nařízení Brusel IIbis, neboť by
nebylo logické, aby tato nařízení upravující otázky související s rozvodem manželství (tj.
příslušnost soudů, uznávání rozhodnutí a rozhodné právo) byla odlišná. Záměrem Nařízení
Řím III je zároveň slučitelnost s Nařízením Brusel IIbis.102
Ve smyslu Nařízení Brusel IIbis a Řím III lze rozvod manželství vymezit jako
právní instrument vedoucí k zániku manželského svazku, přičemž rozhodnutí o rozvodu
musí být vydáno příslušným státním orgánem (nikoli orgánem náboženským) členských
států. Za rozvod spadající pod úpravu uvedených nařízení nelze považovat zrušení
registrovaného partnerství. Částečně spornou otázkou jsou rozvody homosexuálních
manželství, neboť v době přijímání úprav nebyla tato manželství evropskými státy
uznávána a v současné době se úprava otázek souvisejících se svazkem dvou osob stejného
pohlaví v jednotlivých členských státech liší. Řešení této otázky proto zřejmě bude
v budoucnosti předmětem pro rozhodování Soudního dvora. Vzhledem k tomu, že zatím
není žádná judikatura vztahující se k případným rozvodům homosexuálních manželství,
nejsou tato manželství zohledňována ani pro potřeby disertační práce a problematika
kompetenčních sporů pravomocí je při zkoumání úpravy Nařízení Brusel IIbis v práci
rozebrána pouze z pohledu rozvodů dvou osob opačného pohlaví.
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Bod 10 Preambule Nařízení Řím III.
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4 Příčiny kompetenčních sporů
Hlavním cílem této části práce je analyzovat, proč a jak ke kompetenčním sporům při
rozvodech manželství s mezinárodním prvkem dochází. Hodnoceny přitom budou národní
úpravy obsahující rozdílná pravidla pro určení mezinárodní pravomoci a poté jednotné
právní úpravy (dvoustranné smlouvy a především Nařízení Brusel IIbis).
Jednou z možných příčin kompetenčních konfliktů je neexistence jednotné právní
úpravy. Řeší-li soud ve sporu s mezinárodním prvkem otázku, zda je dána jeho pravomoc,
aplikuje jurisdikční normy fóra. Kritéria pro určení pravomoci se však v jednotlivých
právních řádech liší. Soudy různých států proto mohou dojít k rozdílným závěrům ohledně
toho, který z nich je pravomocný. A právě v těchto případech dochází ke kompetenčním
sporům.
Unifikované právní úpravy jakými jsou dvoustranné mezinárodní smlouvy
upravující rozvod manželství mezi občany smluvních států (příp. mezi osobami
domicilovanými na území těchto států) nebo v rámci EU především Nařízení Brusel IIbis
spory o pravomoc částečně omezují tím, že stanovují jednotná pravidla. Konflikty přesto
nelze vyloučit zcela, protože Nařízení Brusel IIbis103 ani jiné právní úpravy neobsahují
pouze jedno ustanovení určující jeden soud, jenž má o rozvodu rozhodovat, ale upravují
vícero pravidel, jejichž aplikace může vést k určení soudů různých států, čímž opět nastává
problém pozitivních kompetenčních sporů. I když pak různé soudy aplikují stejné pravidlo,
je teoreticky možné, že i přes autonomní výklad pravidla dospějí k jinému výsledku
(například může být různě posouzeno, ve kterém státě má osoba obvyklé bydliště, pokud
má daná osoba úzký vztah ke dvěma státům a každý ze soudů upřednostní jiné skutečnosti,
dle nichž určí obvyklý pobyt).
Nejsou vyloučeny ani spory negativní, když mohou nastat situace, na které
stanovená pravidla nelze aplikovat a není tak možné pomocí nich určit žádný soud, jenž by
měl o rozvodu manželství rozhodovat.
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Článek 3 Nařízení Brusel IIbis.
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4.1 Rozdílnost úprav
Jednou z prvních otázek, kterou je třeba při řešení věcí s mezinárodním prvkem (rozvodů
manželství s přeshraničním prvkem) určit, je otázka mezinárodní pravomoci, tedy otázka,
soudy kterého státu nebo států jsou příslušné daný spor řešit. Obdobně jako ve
vnitrostátním řízení, kdy musí soud zkoumat, zda je příslušný k řešení sporu, musí také
soud, u něhož je podána žaloba s mezinárodním prvkem, nejprve zhodnotit (dříve než
začne jednat ve věci samé), zda je u něj dána mezinárodní pravomoc (příslušnost), nebo
zda případ spadá do kompetence soudů cizího státu.
Pravidla pro určení pravomoci soudů se v jednotlivých státech, resp. jejich právních
předpisech liší. Místo sudiště má následně vliv na aplikovatelné právo, neboť soudy užívají
své kolizní normy pro určení rozhodného práva a dále svá procesní pravidla. Jak procesní,
tak i kolizní normy států jsou pak natolik různorodé, že nelze vždy očekávat jednotný
výsledek řízení.104
Na pravomoc soudů (a na rozhodné právo) má v mnoha státech vliv státní
příslušnost manželů, která je obecně pro oblast rodině-právních vztahů tradičním
hraničním určovatelem.105 Tak je tomu i v případě České republiky, když § 47 odst. 1
ZMPS stanovuje, že nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis EU
(které mají aplikační přednost) něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů
k řízení o rozvodu manželství, jestliže je jeden z manželů státním občanem České
republiky, nebo jestliže žalovaný (odpůrce) má v České republice obvyklý pobyt. Bez
ohledu na faktické bydliště (skutečnou situaci) manželů je tak možné, aby české soudy
založily svou pravomoc pro řízení o rozvod manželství, ačkoli je jediným, co manžele pojí
s fórem, česká státní příslušnost jednoho z nich. Přesto, že je kritérium státní příslušnosti
v současné době překonáváno, bývá v rozvodových řízeních stále považováno za
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OPESKIN, Brian R. The price of forum shopping: a reply to professor Juenger. Sydney L. Rev. [online].
Vol. 14, 1994, s. 14 [cit. 20. 10. 2017].
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KUHN, Arthur K. Conflicts of Jurisdiction in Respect of Divorce and Separation. The American Journal
of International Law [online]. Vol. 42, No. 4, 1948, s. 862 [cit. 20. 10. 2017]. ZAVADILOVÁ, Marta;
TUROŇOVÁ, Jana. Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel IIbis ve světle
nejnovější judikatury Evropského soudního dvora. Právní rozhledy, č. 7, 2010, s. 249 – 250. LATEY
Commissioner. Conflicts of Jurisdiction in Divorce and Nullity of Marriage. Transactions of the Grotius
Society, Vol. 40, 1954, s. 114 – 115 [cit. 20. 10. 2017].
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dostatečně významné spojení se sudištěm pro založení pravomoci soudu. Vedle kritéria
obvyklého bydliště je státní příslušnost stále nejčastějším hraničním určovatele ve věcech
rodině-právních.106
V situaci, kdy je například druhý z manželů občanem cizího státu, v němž mají
zároveň oba obvyklé bydliště, vede kritérium státní příslušnosti k tomu, že jedním
z možných příslušných sudišť je Česká republika, i když vazba sporu na ČR není příliš
silná. Jurisdikční normy cizích států, s nimiž je mezinárodní rozvodové řízení nějakým
způsobem spojeno (na základě státní příslušnosti účastníků, bydliště/pobytu/domicilu,
majetku nacházejícího se na území státu,…), mohou obsahovat pravidla vedoucí k jiným
státům, čímž vyvstává otázka, soudy kterého z těchto států mají ve věci rozhodovat, tj.
pozitivní konflikty pravomocí.
Různorodost hraničních určovatelů pro stanovení pravomoci / příslušnosti soudu
v řízeních mezinárodních rozvodů manželství v jednotlivých právních řádech povede
logicky ke kompetenčním sporům, a to nejen pozitivním, ale také negativním.
4.1.1 Dvoustranné smlouvy
Částečné řešení problematiky rozdílnosti národních právních úprav poskytují dvoustranné
smlouvy uzavírané mezi státy. Tyto smlouvy lze užít maximálně ve vztahu mezi
smluvními státy, což s ohledem na úpravu v nich obsaženou v případně mezinárodních
rozvodů znamená, že manželé musí mít státní příslušnost některé ze smluvních stran
a zároveň mít bydliště na území těchto smluvních států. Jako příklad lze uvést smlouvu
s Ruskem,107 dle článku 27 je dána pravomoc orgánů té strany, jejímiž jsou manželé
občany, přičemž mají-li bydliště na území druhého státu, pak je dána pravomoc také
orgánů tohoto státu. Je-li jeden z manželů občanem České republiky a druhý Ruska, je
dána pravomoc smluvního státu, kde mají oba bydliště (má-li jeden bydliště v ČR a druhý
v Rusku, pak obou států).
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Kritérium státní příslušnosti smluvních států s bydlištěm některého z manželů na jejich
území obdobně kombinují i ostatní dvoustranné smlouvy, jimiž je Česká republika
vázána.108 Někdy je jako další pravidlo užíváno ještě poslední společné bydliště
manželů.109 I za předpokladu, že je možné užít některou dvoustrannou smlouvu, nelze
zcela vyloučit možnost konfliktů pravomocí v případech, kdy mají manželé státní
příslušnost obou stran a zároveň se každý z nich nachází na území jiného ze dvou
dotčených států, jejichž orgány jsou tím pádem příslušné o rozvodu rozhodovat. Teoreticky
je tedy možné, že v téže věci mezi týmiž účastníky mohou být pravomocné soudy obou
smluvních stran. Ačkoli pak dotčené státy přijaly společnou úpravu, mohou vyvstat
pozitivní spory o pravomoc, pokud některý z manželů (nebo oba) využije možnosti podat
návrh na rozvod před soudy obou států.
Omezení možnosti jednoho z manželů podat návrh na rozvod u soudů obou
smluvních států upravuje smlouva mezi Českou republikou a Jugoslávií 110 tak, že má-li
jeden z manželů bydliště na území jednoho státu a druhý na území druhého, pak jsou
příslušné soudy té smluvní strany, na jejímž území má bydliště manžel, proti němuž návrh
směřuje. To však nevylučuje situace, kdy podají návrh na rozvod oba manželé.
Dvoustranné smlouvy poskytují základní pravidla pro určení pravomoci soudů
smluvních států, čímž alespoň omezují riziko pozitivních sporů o pravomoc. Dvoustranné
smlouvy ovšem nelze použít na případy, kdy český soud rozhoduje o rozvodu manželství
dvou cizích státních příslušníků, kteří jsou občany různých států.
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4.2 Alternativní pravomoci
Jak bylo uvedeno výše, je jednou z hlavních příčin kompetenčních sporů různorodost
navazujících kritérií v jednotlivých právních řádech. Zároveň však bylo uvedeno, že další
příčinou je větší množství možných pravidel pro založení pravomoci. Ačkoli pak jsou tato
pravidla jednotná, aplikuje-li soud jiné pravidlo než soudy cizího státu, může být výsledek
odlišný.
4.2.1 Úprava dle Nařízení Brusel IIbis
Základní úpravu v rámci Evropské unie zajišťuje Nařízení Brusel IIbis, které upravuje
několik alternativních pravidel, na jejichž základě lze založit příslušnost soudu ve věcech
rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné.111 Přijetí jednotné unijní úpravy
je významným posunem při omezování negativních jevů, jakými jsou spory o pravomoc.
V případě České republiky, stejně jako v dalších evropských státech, se pro určení
příslušnosti (pravomoci) soudu aplikuje ve většině případů Nařízení, nemá-li přednost
dvoustranná smlouva. ZMPS se užije pouze ve velmi omezené míře, kdy dle pravidel
stanovených Nařízením Brusel IIbis nelze založit pravomoc státu fóra ani jiného členského
státu.112
Nařízení Brusel IIbis stanovuje jako základní pravidlo obvyklé bydliště manželů.
Ve věcech týkajících se rozvodu mohou být příslušné soudy členského státu, na jehož
území mají manželé obvyklé bydliště, měli poslední společné bydliště (pokud zde jeden
z nich stále bydlí), má odpůrce bydliště, má alespoň jeden z nich bydliště (v případě
společného návrhu na rozvod), má bydliště navrhovatel po dobu alespoň jednoho roku před
podáním návrhu.113 K obvyklému bydlišti jako základnímu kritériu se i v jiných
soukromoprávních sporech přiklánějí též další unijní nařízení a mezinárodní úmluvy.114
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Nařízení užívá též státní příslušnost, avšak pouze jako doplňkové kritérium k obvyklému
bydlišti navrhovatele (příslušné jsou soudy státu, v němž má navrhovatel obvyklé bydliště
po dobu alespoň šesti měsíců a zároveň je občanem tohoto státu, případně zde má domicil)
a jinak dle článku 3 odst. 1 písm. b) Nařízení Brusel IIbis pouze mají-li oba manželé stejné
státní občanství (resp. domicil v případě Spojeného království a Irska), pak jsou příslušné
soudy tohoto členského státu.115 Státní příslušnost manželů je díky této úpravě méně
významná než v ZMPS, a i když ji v některých případech užít lze, je to omezeno
podmínkou buď společného občanství manželů, nebo musí být příslušnost jednoho z nich
podpořena dobou (6 měsíců), po kterou musí mít současně v tomto státě obvyklé bydliště.
Na rozdíl od ZMPS116 nepostačuje k založení mezinárodní pravomoci soudu pouhé státní
občanství jednoho z manželů bez dalšího. Tím je zamezeno, aby byl jako pravomocný
určen soud státu, s nímž manžele téměř nic nespojuje, kde chybí opravdový vztah k tomuto
státu.117 Nižší význam hraničního určovatele státní příslušnosti souvisí též se zákazem
diskriminace na základě státní příslušnosti.118 Zvolená pravidla byla do Nařízení Brusel
IIbis přijata také z toho důvodu, že jsou tato kritéria užívána i vnitrostátními právními řády
a jsou proto členskými státy přijímána. Samozřejmě shoda mezi Nařízením Brusel IIbis
a jednotlivými národními právy není úplná. Nařízení neužívá ustanovení, která by
omezovala volný pobyt osob119 (např. neklade příliš velký důraz na státní příslušnost
účastníků a nepřijímá ji jako jediné kritérium pro založení příslušnosti).
Mezi výše uvedenými pravidly není žádná hierarchie, všechna jsou si rovna.
Možnost jejich alternativního užití pak představuje prostor pro vznik pozitivních konfliktů
pravomocí, což v podstatě předpokládá samo Nařízení, když v článku 19 upravuje pravidlo
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tzv. litispendence stanovující, že soud, u něhož bylo řízení o rozvod mezi týmiž stranami
zahájeno později, řízení přeruší, dokud se neurčí příslušnost soudu, který řízení zahájil jako
první. Soud, jenž zahájil později, se pak prohlásí za nepříslušný. Cílem Nařízení Brusel
IIbis ani není vyloučit možnost příslušnosti několika soudů, jak zdůraznil i Soudní dvůr ve
výše uvedeném případu, kdy návrh na prohlášení manželství za neplatné podala třetí osoba
mající na tom právní zájem.120
Z uvedeného vyplývá, že cílem jednotné úpravy ani není zcela zamezit pozitivním
kompetenčním konfliktům. Jde spíše o to, tuto problematiku regulovat a poskytovat řešení.
Stanovením dostatečného množství kritérií pro založení příslušnosti navíc dochází
k omezování negativních sporů o pravomoc.

4.3 Rozdílná interpretace
I v případě, že národní právní řády obsahují totožná pravidla pro určení pravomoci, nebo
že je v rámci Evropské unie soudy aplikována unifikovaná úprava (Nařízení Brusel IIbis),
může docházet ke konfliktům pravomocí s ohledem na možné odlišnosti ve výkladu
jednotlivými soudy.
Jednotná interpretace ustanovení Nařízení Brusel IIbis je zajišťována přijímáním
pojmů, které mají být vykládány autonomně v souladu s účelem a cíli Nařízení a nikoli dle
jednotlivých právních řádů. Sporné otázky jsou dále interpretačně sjednocovány Soudním
dvorem.
4.3.1 Státní příslušnost
Jak bylo uvedeno výše, mohou kompetenční spory vyvstat v důsledku rozdílného výkladu.
Určení státní příslušnosti účastníků nečiní v praxi ve většině případů obtíže. Ve srovnání
s obvyklým bydlištěm / obvyklým pobytem osoby je zjištění jejího státního občanství
mnohem jednodušší.121 Případ se však zkomplikuje, má-li některý z manželů více státních
příslušností. ZMPS řeší dvojí státní občanství tak, že za rozhodné je považováno občanství
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České republiky. Má-li pak fyzická osoba vícero cizích občanství, je rozhodnou státní
příslušnost nabytá naposledy, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje
výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem.122 Uvedená pravidla nicméně
nebrání tomu, aby, je-li návrh na rozvod manželství podán též u soudu cizího státu, založil
svou pravomoc pro rozhodnutí ve věci i tento zahraniční soud.
Naopak dle judikatury Evropského soudního dvora123 nelze pro účely článku 3 odst.
1 Nařízení Brusel IIbis činit mezi státními příslušnostmi manželů rozdíly. V tomto případě
uzavřeli manželé (maďarští státní příslušníci) v Maďarsku manželství. Následně
emigrovali do Francie, kde jim bylo uděleno ještě občanství francouzské, a měli zde
obvyklé bydliště. V roce 2002 podal manžel návrh na rozvod u soudu v Maďarsku
(rozsudkem ze dne 4. 5. 2004 bylo manželství rozvedeno). Roku 2003 podala návrh na
rozvod též manželka u francouzského soudu, tento návrh soud prohlásil za nepřípustný.
Odvolací soud ve Francii však dospěl k závěru, že maďarský rozsudek nemůže být ve
Francii uznán a návrh manželky na rozvod prohlásil za přípustný. ESD se nejprve zabýval
otázkou, zda mají-li oba manželé státní příslušnost členského státu, u kterého bylo
zahájeno rozvodové řízení, a zároveň státní příslušnost jiného členského státu, musí soud,
kde bylo řízení zahájeno upřednostnit státní příslušnost svého státu (obdobně jako je dle
českého právního řádu rozhodné české státní občanství). Článek 3 odst. 1 písm. b) Nařízení
Brusel IIbis stanovuje, že „ve věcech rozvodu jsou příslušné soudy členského státu, jehož
státními příslušníky jsou oba manželé nebo, v případě Spojeného království a Irska, se
jedná o zemi "domicilu" obou manželů“. Nařízení neobsahuje žádné ustanovení, které by
konkrétněji řešilo případy dvojí státní příslušnosti. Z toho nicméně nelze vyvodit, že by
měly členské státy v těchto situacích aplikovat své národní právo. Z požadavků na jednotné
užívání unijního práva naopak vyplývá, že neodkazuje-li některé ustanovení Nařízení
Brusel IIbis výslovně na vnitrostátní právo členských států, pak je třeba takovéto
ustanovení interpretovat autonomně. Toto je i případ citovaného ustanovení. Dle Soudního
dvora je tedy nutné přihlédnout k tomu, že návrh na rozvod mohl být právoplatně podán
i u soudů jiného členského státu. Dále vzhledem k faktu, že pravidla obsažená v článku 3
jsou si rovna, nelze vycházet z toho, že by bylo možné některé soudní příslušnosti vyloučit.
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Stejně tak byl chybný závěr francouzského odvolacího soudu, že by měla být brána
v úvahu ta státní příslušnost, která „nejpřesněji odpovídá skutečnosti“, když nic takového
ze znění článku 3 nevyplývá. Soudní dvůr konstatoval, že kdyby hlediskem pro určení
státní příslušnosti, která nejpřesněji odpovídá skutečnosti, bylo obvyklé bydliště, pak by
docházelo k překrývání základů soudní příslušnosti a vedlo by to k hierarchizaci pravidel.
Kromě toho by vyvstávaly nejasnosti v interpretaci pojmu „státní příslušnost, která
nejpřesněji odpovídá skutečnosti“.
Dle evropského práva by tak nebylo možné upřednostnit jedno ze státních
občanství odpovídající sudišti nebo občanství nabyté později. Evropský soudní dvůr má
dále za to, že není ani možné poměřovat, zda některá ze státních příslušností odpovídá lépe
skutečnosti, a to s odůvodněním náročnosti takového přezkumu, který by mohl vést
k rozdílným závěrům (nebo dokonce k situacím, kdy by všechny dotčené soudy měly za to,
že není dána jejich příslušnost, tj. k negativním konfliktům pravomocí).124
Závěr ESD v případu Hadadi, že je třeba přihlížet ke všem státním příslušnostem,
které mají oba z manželů, může samozřejmě vést k pozitivním kompetenčním sporům,
když lze založit příslušnost všech soudů členských států, jichž jsou oba manželé státními
občany, aniž by bylo vyžadováno nějaké další spojení. Ani unifikovaná právní úprava,
užití stejného pravidla a jeho jednotný výklad tedy nemusí nutně zcela zamezovat sporům
o pravomoc. Proti závěru Soudního dvora lze také argumentovat tím, že může vést k foru
shopping a některý z manželů bude mít možnost zahájit řízení o rozvod ve státě, kde
manželé již dlouhou dobu nežijí, a se kterým je pojí pouze státní občanství. Nicméně
vzhledem k tomu, že podmínkou k založení příslušnosti soudu určitého členského státu
podle Nařízení Brusel IIbis je státní příslušnost obou manželů k tomuto státu, máme za to,
že společná státní příslušnost manželů je dostatečně silným poutem k danému státu a není
proto důvod, proč vylučovat příslušnost jeho soudů. Forum shopping pak není možné
označit přímo za zneužívání, neboť by k němu docházelo v podstatě v souladu s Nařízením
Brusel IIbis a jeho cíli. Ze stejného důvodu zde není na místě obava ze založení tzv.
exorbitantních pravomocí, kdy by na základě užitého pravidla byla určena příslušnost
soudu členského státu, který nemá k účastníkům a k předmětu řízení dostatečně blízký
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vztah. Stejná státní příslušnost manželů zajišťuje, že budou obě strany s daným státem
určitým způsobem spojeny.
4.3.2 Obvyklé bydliště / obvyklý pobyt
Jednou z dalších stěžejních interpretačních otázek je výklad pojmu „obvyklý pobyt“ nebo
v Nařízení Brusel IIbis „obvyklé bydliště“ („habitual residence“). Ačkoli § 47 odst. 2
ZMPS125 obsahuje v podstatě stejná pravidla pro určení pravomoci v rozvodových
řízeních, která jsou obsažena v článku 3 Nařízení Brusel IIbis, ZMPS užívá termín obvyklý
pobyt, zatímco v překladu Nařízení Brusel IIbis byl zvolen pojem obvyklé bydliště. Jedná
se o pojmy značně významově podobné. Dle některých názorů by bylo přesnější překládat
termín habitual residence právě spíše jako obvyklý pobyt než bydliště.126 Tyto diskuze se
zdají oprávněné, neboť terminologie užívaná v českém prostředí není jednotná. S pojmem
obvyklé bydliště pracuje kromě Nařízení Brusel IIbis také Nařízení Řím III. Oproti tomu je
v ZMPS a v překladech Nařízení o výživném a Nařízení o dědictví127 užit pojem obvyklý
pobyt. Bez ohledu, zda užijeme obvyklé bydliště nebo obvyklý pobyt, lze říci, že oba
pojmy vyjadřují vazbu osoby na určité území.
Zavadilová s Turoňovou128 mají za to, že jedním z důvodů, proč bylo unijní
úpravou přijato jako základní kritérium právě obvyklé bydliště, které není jednotlivými
státy nijak více definováno, je to, že je tak snazší jeho autonomní výklad (na rozdíl např.
od domicilu, který je v angloamerickém a kontinentálním právu pojímán odlišně). Obvyklé
bydliště je považováno za jakýsi kompromis mezi státní příslušností v kontinentálním
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právu a domicilem v common law.129 Kritérium obvyklého pobytu / bydliště lépe vyhovuje
hlavnímu cíli Nařízení Brusel IIbis,130 kterým je zajištění volného pohybu osob.
V souvislosti se vzrůstající mobilitou osob v rámci Evropské unie se jedná o flexibilní
pravidlo odrážející skutečný stav. Díky tomuto kritériu navíc není užití Nařízení Brusel
IIbis závislé na tom, zda jsou manželé státními příslušníky některého z členských států EU,
ale postačuje, že mají v členském státě bydliště. Není proto třeba zavádět vícero různých
pravidel státní příslušnosti závisejících na tom, zda jsou manželé státními příslušníky
členských států, nebo je jeden z nich příslušníkem třetího státu, nebo zda jsou příslušníky
cizích třetích států oba manželé.131 Přílišný důraz na kritérium dle státní příslušnosti
jednoho z manželů by navíc mohl vést k častějšímu zakládání tzv. exorbitantních
pravomocí, kterými se ještě budeme zabývat v kapitole 5. týkající se důsledků
kompetenčních sporů.
Ačkoli se jedná o pojem autonomní, Nařízení Brusel IIbis neobsahuje jeho definici.
Není přípustný výklad dle národních právních řádů (obdobně jako jsme uvedli výše u státní
příslušnosti, není ani v případě obvyklého bydliště v Nařízení Brusel IIbis obsažen
výslovný odkaz na právo členských států za účelem určení smyslu pojmu) a obvyklé
bydliště ve smyslu Nařízení Brusel IIbis nelze ani ztotožňovat s bydlištěm, jak je pojímáno
Nařízením Brusel Ibis, neboť tam se nejedná o pojem autonomní, ale soudy členských
států aplikují při interpretaci pojmu bydliště právní předpisy svého státu (zásada lex fori).
V oblasti rozvodů, resp. rozluky manželství či prohlášení manželství za neplatné se
definováním obvyklého bydliště Soudní dvůr dosud nezabýval. Byla jím řešena pouze
otázka obvyklého bydliště dítěte pro potřeby článků 10 až 12 Nařízení Brusel IIbis132
a dále článku 8 ve věci rodičovské zodpovědnosti k dítěti. Obvyklé bydliště dítěte bývá
odvozováno od bydliště jeho rodičů nebo osob, kterým náleží právo péče, protože právě to
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zahrnuje právo určit místo pobytu dítěte.133 Podle současného mínění by to ale nemělo být
jediným určujícím faktorem. Obvyklé bydliště dítěte určuje případ od případu soud, který
má posuzovat i další významné okolnosti jako je například trvalost (dle Haagské únosové
úmluvy by bylo možné vyvodit, že určující doba má být delší než jeden rok, objevují se
však i názory, že k nabytí nového obvyklého bydliště může v různých případech stačit
i období kratší, a to např. i tři měsíce)134 pobytu v určitém státě (nejen občasný nebo
dočasný pobyt), pravidelnost pobytu, sociální podmínky, důvody pobytu, přítomnost
rodiny, školní docházka, jazykové znalosti, státní příslušnost nebo rodinné a sociální
vazby. Vedle fyzické přítomnosti musí vyplývat i z dalších skutečností, že tato přítomnost
není pouze dočasná nebo příležitostná. Kromě toho má být pojem obvyklého bydliště
interpretován v souladu s cíli Haagské únosové úmluvy a Nařízení Brusel IIbis, tedy tak,
aby byly děti chráněny před škodlivými účinky protiprávního přemístění nebo zadržení,
s ohledem na nejlepší zájem dítěte a na blízkost.135
Vymezením obvyklého bydliště dítěte ve smyslu Nařízení Brusel IIbis se zabýval
také Nejvyšší soud ČR,136 který judikoval, že úkolem soudů je určit, s přihlédnutím ke
všem okolnostem, poměr rodinného a společenského začlenění dítěte v jednom členském
státu k rodinnému a společenskému začlenění dítěte v jiném členském státě. Pokud tedy
bude soudem zjištěn nějaký vztah, který by dítě mohlo mít k dalším členským států, je
nezbytné, aby soud zkoumal veškeré významné okolnosti spojení dítěte s dotčenými státy
a vzájemným poměřováním určil, ke kterému státu má dítě nejužší vztah (kde je jeho
obvyklé bydliště). Důraz, jaký Soudní dvůr i Nejvyšší soud kladou na zkoumání
konkrétních okolností každého jednotlivého případu, dokládá, že obvyklé bydliště je
pojmem skutkovým (faktickým), nikoli právním (jako je například trvalé bydliště). Ve věci
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sp. zn. 30 Cdo 2244/2011 soud prvního stupně prohlásil svou mezinárodní nepříslušnost
podle článku 8 odst. 1 Nařízení Brusel IIbis. Odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil, když
pro určení obvyklého bydliště dítěte považoval za rozhodující místo, kde dítě trvale bydlí
(pro závěr o trvalosti bydliště soudům postačovala adresa v Německu, na které mělo dítě
bydlet více než dva roky). České soudy dále zjistily, že v místě bydliště hraje dítě kopanou
a je tam pojištěno. Tyto ukazatele považovaly soudy za natolik významné, že již
nepřihlížely k české státní příslušnosti dítěte, bydliště otce a prarodičů dítěte v ČR,
jazykovým znalostem dítěte, ani ke školní docházce. Nejvyšší soud zdůraznil, že rozhodné
skutečnosti pro určení obvyklého bydliště dítěte se liší v závislosti na jeho věku (u kojenců
například nebude hrát roli otázka školní docházky).137 U mladších dětí bude hrát rodinné
prostředí (osoby, které o dítě pečují, a na kterých je závislé) významnější roli než
u starších. Obecně by však pouhá trvalost pobytu neměla být sama o sobě rozhodující, ale
je jen jedním z faktorů.
Přesto, že je výklad obvyklého bydliště přijatý v uvedených rozhodnutích označen
za výklad pro účely určení obvyklého pobytu dítěte při tzv. mezinárodních únosech dětí
a věcech rodičovské zodpovědnosti, máme za to, že pro účely výkladu Nařízení Brusel
IIbis lze uvedená kritéria určující obvyklé bydliště (nebo alespoň některá z nich) aplikovat
také při určování obvyklého bydliště osoby pro stanovení příslušnosti ve věcech
mezinárodních rozvodů. To však s důrazem na to, že je třeba výklad pojmů obvyklé
bydliště dítěte a dospělého rozlišovat.
Obvyklé bydliště by mělo být chápáno jako místo, ve kterém má dané osoba
centrum / těžiště svého života. Přesto, že by se mělo vyznačovat jistou trvalostí a stálostí,
je zejména v případě zletilých fyzických osob hlavním ukazatelem vůle mít v daném místě
centrum svých zájmů a úmysl přiznat takovému místu stálou povahu. Záměr usadit se
v některém členském státě může být vyjádřen prostřednictvím „hmatatelných opatření“
jako je například koupě nebo nájem bytu v tomto státě.138 Relevantní pro posouzení
záměru trvale se usadit je také návrat osoby do státu svého původu nebo do státu, kde žijí
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členové její rodiny.139 Z toho vyplývá, že délka doby pobytu v některém členském státě je
pouze jedním z ukazatelů stálosti pobytu, k němuž je třeba zohlednit i další okolnosti
případu.
Každá osoba může mít pouze jedno obvyklé bydliště (na rozdíl od bydliště
„běžného“, kterých lze mít i více). Při změně obvyklého bydliště je proto nezbytné, aby
došlo ke „ztrátě“ původního a „získání“ nového.140 Od obvyklého bydliště je pak nezbytné
odlišovat pouhou přítomnost v určitém členském státě. Ačkoli i přítomnost může založit
poměrně blízký vztah k soudům daného státu, takovýto vztah nemá stejnou intenzitu jako
obvyklé bydliště.141
Faktory, které by měly být zohledněny při určení obvyklého bydliště manželů, jsou
vůle osoby založit v daném státě obvyklé bydliště (centrum svých zájmů) a záměr zde
setrvat (nikoli jen dočasně nebo přechodně), trvalost a pravidelnost pobytu (přítomnost by
měla být dost dlouhá na to, aby ji bylo možné označit za rutinní),142 podmínky a důvod
pobytu a přestěhování osoby do určitého státu, rodinné a sociální vazby, zaměstnání,143
jazykové znalosti (nebo alespoň snaha osvojit si místní jazyk), státní příslušnost, vzdělání
a profese, zdraví, vztah k místu. Uvedený výčet je jen demonstrativní a soudy musí
přihlížet i k dalším rozhodným okolnostem v každém jednotlivém případu. Bydliště by
mělo být přijato jak právně, tak i vůlí dané osoby.144
Lze říci, že vůle a záměr jednotlivce mají zásadní význam zejména např. při
přestěhování osoby, kdy je teoreticky možné založit obvyklé bydliště již po krátké době.
Naopak čím delší bude pobyt osoby v určitém místě, tím více lze vyzdvihnout kritérium
trvalosti.
Co se týká otázky délky obvyklého pobytu navrhovatele je však ustanovení článku
3 odst. 1 písm. a) odrážka pět a šest Nařízení Brusel IIbis poměrně jednoznačné, když
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může některý z manželů zahájit řízení ve státě, v němž bydlí nejméně jeden rok
bezprostředně před podáním návrhu, nebo případně šest měsíců, ale to jen za podmínky, že
je zároveň státním příslušníkem tohoto členského státu (nebo zde má domicil). Oproti
tomu není na bydliště odpůrce kladen požadavek „obvyklosti“ a také obvyklé bydliště
manželů bude zřejmě třeba interpretovat odlišně, neboť zde není stanovena žádná
konkrétní doba, po kterou by mělo trvat. Obvyklé bydliště by však mělo vyjadřovat blízké
a stabilní spojení osoby s daným státem.145

4.4 Dílčí závěr
Jak bylo uvedeno výše, vede k pozitivním sporům o pravomoc, mimo jiné, absence
jednotné úpravy. Hlavní příčiny pozitivních konfliktů pravomocí tkví v rozdílnosti
národních úprav (jurisdikčních norem) jednotlivých států. Skutečnost, že státy užívají pro
založení pravomoci různá pravidla, vede k tomu, že dle každého z nich mohou být
příslušné soudy různých států, což povede ke sporům o to, který z nich má mezinárodní
rozvod projednat. Není v zájmu manželů (ani států), aby bylo řízení o rozvod manželství
vedeno před soudy více států, neboť každý z těchto soudů by aplikoval své procesní
předpisy a své kolizní normy vedoucí k rozdílným rozhodným právním řádům a výsledky
řízení by pak mohly být odlišné.
Nicméně i v případech, kdy státy ve svých předpisech užívají stejná kritéria pro
určení pravomoci, může docházet ke kompetenčním sporům s ohledem na rozdílnou
interpretaci pravidel. Takovým příkladem je hraniční určovatel státní příslušnosti, kdy máli některý z manželů vícero státních příslušností, může v úvahu přicházet příslušnost dle
státu sudiště, naposledy nabytá příslušnost, příslušnost s největší vazbou k rozvodu nebo
všechny příslušnosti bez rozdílu.
Jak však bylo naznačeno, problém pozitivních konfliktů pravomocí neřeší ani
unifikace (Nařízení Brusel IIbis). Vzhledem k zakotvení většího množství navazujících
faktorů pro založení pravomoci k řízení o rozvodu manželství bude i nadále docházet ke
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kompetenčním sporům, nicméně tyto spory by neměly být tak časté jako je tomu
v případech, kdy unifikovaná úprava jurisdikčních norem chybí. Díky autonomnímu
výkladu a sjednocující judikatuře Evropského soudního dvora je omezována rozdílnost
výkladu pravidel soudy jednotlivých členských států. A v neposlední řadě kritéria užívaná
Nařízením zajišťují, že místo sudiště bude mít k řízení o rozvodu mezinárodních
manželství dostatečně významnou vazbu (spojení se státem fóra).
Vyskytují-li se rozdíly v interpretaci pojmů užívaných jednotnou úpravou jakou je
Nařízení Brusel IIbis (kde však jsou tyto rozpory postupně řešeny zajištěním jednotného
výkladu Soudním dvorem), pak je zřejmé, že tím spíše bude docházet k odlišnostem ve
výkladu pojmů podle vnitrostátních právních řádů, čímž se zvyšuje i riziko kompetenčních
konfliktů.
Řešením pozitivních sporů by bylo zakotvení pouze jednoho úzce vymezeného
společného pravidla, které by nemohlo vést k určení více soudů různých států (jako to je
například u dvojí státní příslušnosti manželů). Nicméně není možné, aby jediné pravidlo
dopadalo na všechny situace, které mohou nastat. Naopak by to tedy vedlo k mnohem
častějším negativním konfliktům pravomocí, kdy by soudy měly za to, že nejsou
pravomocné o rozvodu rozhodovat.
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5 Důsledky kompetenčních sporů
5.1 Forum shopping
Forum shopping je logickým důsledkem pozitivních kompetenčních sporů. Přichází-li totiž
v úvahu více soudů různých států kompetentních řešit mezinárodní rozvod manželství, pak
je zřejmé, že manželé (nebo jeden z nich) mají možnost vybírat, u kterého z těchto soudů
podají návrh na zahájení řízení, přičemž navrhovatel bude volit soud, který je pro něj
nejvhodnější, resp. může u něj dosáhnout nejpříznivějšího výsledku.146
Fórum má vliv na řadu aspektů řízení o mezinárodním rozvodu manželství.
Ovlivňuje například aplikaci příslušných kolizních norem a tím i určení rozhodného práva,
dále vedení řízení, když soudy zásadně užívají procesní předpisy svého státu (zásada lex
fori). Je-li na věc aplikováno právo cizího státu, pak má sudiště vliv na zacházení s tímto
právem a případným zjišťováním jeho obsahu soudem nebo povinností stran cizí právo
dokazovat jako skutečnost, dále lze uvést otázky kvalifikace či zpětného nebo dalšího
odkazu,

veřejného

pořádku

a imperativních

norem

nebo

zacházení

s cizími

rozhodnutími.147
Forum shopping je zapříčiněno množstvím různých navazujících kritérií (kolizních
norem) v jednotlivých právních řádech. Díky více způsobům určení sudiště
v mezinárodních sporech dochází k tomu, že může být dána pravomoc soudů dvou nebo
více států. Žalobce (navrhovatel) si pak logicky může zvolit, u kterého z nich zahájí řízení.
Tento jev bývá označován tak, že si navrhovatel „koupí sudiště“ („forum shop“).
Předpokladem je tedy existence dvou nebo více možných sudišť pro daný spor.
Přichází-li v úvahu více než jedno fórum mluvíme o pozitivním kompetenčním sporu.148
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Negativním jevem je forum shopping z toho důvodu, že strana, která zahájí řízení
jako první má možnost zvolit to sudiště, které pro ni bude nejpříznivější (ať už s ohledem
na vzdálenost (a s tím související náklady na dopravu, právníky), procesní normy státu,
kolizní normy a rozhodné právo, možnosti uznání a výkonu rozhodnutí v jiných státech
(volba fóra, jehož rozhodnutí bude v ostatních státech, zejména ve státě odpůrce, spíše
uznatelné), rychlost, dokazování (soud státu, kde se nachází důkazy nebo alespoň většina
z nich), větší šanci na úspěch, příznivější interpretaci, jazykové znalosti (a s tím související
náklady na překlady písemností), náklady řízení a případného zastoupení, pověst soudů
a soudců daného státu, politické poměry ve státech a podobně).
Jak jsme již uvedli, aplikují soudy procesní normy legis fori, z toho důvodu bude
mít volba sudiště větší význam v případech, kdy soudy jako součást svých procesních
norem interpretují co nejširší okruh otázek, čímž by pak nemohlo být ovlivněno jinak
rozhodné právo.149
Forum shopping mohou "jakoby zapříčinit" i sami odpůrci, a to tím, že běžně
pobývají ve více státech.150 Narůstá tak počet sudišť, kde může navrhovatel zahájit řízení.
Zvlášť negativní dopad má forum shopping v případech, kdy jeden z manželů
očekává, že chce druhý podat návrh na rozvod manželství a pouze z toho důvodu zahájí
řízení jako první, a to u soudů státu, které ani nemusí mít pravomoc rozvod daných
účastníků řešit. Jde pouze o to zvolit sudiště ve státě, kde trvají řízení nejdéle a způsobit
tak co největší průtahy v řízení. Tento jev je nazýván italské torpédo.151 Nejde ani tak o to,
že navrhovatel volí fórum, které je pro něj nejpříznivější, ale jde pouze o snahu oddálit
nebo případně zcela zabránit konečnému rozhodnutí ve věci. Jelikož pak podle článku 17
Nařízení Brusel IIbis posuzuje otázku své (ne)příslušnosti soud, u kterého bylo řízení
zahájeno jako první, není možné, aby soud, u něhož bylo řízení zahájeno později,
nerespektoval překážku litispendence a ve svém řízení pokračoval, a to ani přesto, že řízení
u zjevně nepříslušného soudu trvá nepřiměřeně dlouho.
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Takovýto výklad byl přijat Soudním dvorem152 pro účely Bruselské úmluvy, když
žalobce podal u italských soudů žalobu a žalovaný poté podal žalobu u rakouských soudů,
přičemž argumentoval nedostatkem příslušnosti italských soudů s ohledem na prorogační
doložku uzavřenou stranami. Rakouský soud proto položil Soudnímu dvoru předběžnou
otázku, zda je soud, u něhož bylo řízení v téže věci zahájeno jako druhé, oprávněn
přezkoumat příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první v případě, že byla prorogační
dohodou založena příslušnost tohoto druhého soudu. Dle rozhodnutí ESD má v souladu
s Bruselskou úmluvou o své příslušnosti rozhodovat výhradně soud, který řízení zahájil
jako první, s tím že tento soud by měl vzít v úvahu též existenci prorogační dohody.
Soudní dvůr tím potvrdil důraz kladený na časové hledisko.
Uvedené rozhodnutí ESD bylo odborníky značně kritizováno.153 Současnou
úpravou – Nařízením Brusel Ibis – byla přijata změna ve prospěch prorogovaného soudu,
kdy mají soudy jiných členských států povinnost přerušit řízení, dokud tento soud
neprohlásí, že není podle prorogační dohody příslušný.154 Protože si ve věcech rozvodů
příslušnost soudu nelze dohodnout, není možné v tomto směru vycházet z nového přístupu
přijatého Nařízením Brusel Ibis. I nadále zůstává platné stanovisko, že o své příslušnosti
rozhoduje pouze soud, který řízení zahájil jako první. Zvolí-li tedy jeden z manželů soudy
státu, které nejsou ve věci příslušné, a kde řízení trvá značně dlouho, mají soudy, u kterých
byl návrh na rozvod podán později, přesto povinnost řízení přerušit, dokud první soud
neprohlásí svou nepříslušnost.
Žalovaného (odpůrce) přesto nelze vnímat jako zcela „bezmocnou oběť“
jednostranné volby fóra navrhovatelem,155 ale má určité možnosti jak se proti zvolenému
sudišti bránit, a to například podáním námitky nedostatku pravomoci / příslušnosti soudu
(pokud má za to, že soud, u něhož bylo řízení zahájeno, není oprávněn věc projednat
a rozhodnout), návrhem na zastavení řízení (pokud má za to, že je nějaké vhodnější fórum
dle doktríny forum non conveniens), nebo se může u soudů druhého státu bránit proti
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uznání cizího rozhodnutí. Přesto, že tedy má i odpůrce určité možnosti, jak zasahovat do
otázky, před soudy kterého státu bude řízení o mezinárodním rozvodu manželství vedeno,
je v praxi šance na změnu sudiště omezená. V kontinentálních národních právních řádech
i v Nařízení Brusel IIbis je to zapříčiněno přijímáním zásady litispendence, která odpůrci
brání zahájit řízení u fóra, které by mohlo být vhodnější. Dalším, co odpůrci brání, jsou
často značně omezené možnosti pro neuznání zahraničního rozhodnutí a přijímání
exorbitantních pravomocí, které umožňují založení pravomoci soudů některého státu, aniž
by bylo mezi předmětnou věcí a sudištěm dostatečně významné spojení.
Ačkoli forum shopping zvýhodňuje navrhovatele tím, že má při pozitivních
kompetenčních sporech na výběr, u soudů kterého státu se rozhodne zahájit řízení, je třeba
zdůraznit, že je na druhou stranu zároveň vyžadována určitá rovnováha mezi svobodnou
vůlí navrhovatele a spravedlností vůči k odpůrci.156 Navrhovateli proto právní předpisy
neumožňují výběr z jakéhokoli fóra, ale je omezen určitými faktory pro založení sudiště
tak, aby existovalo dostatečně významné spojení státu, kde probíhá řízení s předmětem
tohoto řízení a jeho účastníky. Pravidla přijímaná pro založení pravomoci přitom částečně
zvýhodňují odpůrce (například tím, že jako příslušné mohou být určeny soudy dle bydliště
odpůrce). Jsou-li tedy kritéria přijímaná právními úpravami příznivější ve vztahu ke
druhému z manželů, pak není navrhovatel výběrem některého z možných sudišť příliš
zvýhodněn.
Pokud však bude pravomoc soudů některého státu založena na základě exorbitantní
normy, pak je přijetím takto určeného fóra výrazně snížena předvídatelnost a s tím spojená
spravedlnost vůči odpůrci, kterého se sudištěm nic (nebo téměř nic) nepojí. Forum
shopping má pak závažnější záporný účinek.
Ve státech uplatňující common law je foru shopping předcházeno prostřednictvím
doktríny forum non conveniens. Zahájí-li navrhovatel řízení u soudu dle svého výběru, má
odpůrce možnost vznesením námitky tento výběr zvrátit, případně svou pravomoc může
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odmítnout na základě uvážení i přímo daný soud, jestliže dospěje k závěru, že pro řízení
o rozvod manželství existuje vhodnější forum.157
V rámci evropského justičního prostoru se však doktrína forum non conveniens
neuplatňuje. Upřednostňována je zásada litispendence zajišťující vyšší právní jistotu.
Obecně byly způsoby řešení paralelních řízení známé z anglosaského právního prostředí
Soudním dvorem vyloučeny jako nejasné a málo předvídatelné.158 V uvedeném sporu byla
řešena otázka zneužití fora shopping s cílem znemožnit zahájení řízení u příslušného
soudu. Žalobce podal v Anglii žalobu na obchodní společnost, u které byl dříve zaměstnán,
z důvodu nucení ho k nekalým aktivitám ve věcech sociálního pojištění. Žalovaná
obchodní společnost následně podala u španělského soudu proti svému bývalému
zaměstnanci žalobu o náhradu škody, která měla vzniknout z důvodu neuspokojivého
profesionálního výkonu. Žalobce proto podal k anglickému soudu návrh na vydání příkazu,
který by žalovanému zabránil pokračovat v řízení u soudu ve Španělsku. Anglický soud
tento příkaz vydal, a to s odůvodněním, že soudní řízení ve Španělsku nebylo vedeno
v dobré víře. Odvolací anglický soud se proto obrátil na Soudní dvůr s předběžnou
otázkou, zda lze v souladu s Bruselskou úmluvou159 vydat takovýto soudní příkaz, hrozí-li
zahájení nebo v tomto případě pokračování řízení v jiném smluvním (nyní členském) státě,
jestliže žalovaný jedná ve zlé víře s úmyslem zmařit nebo zabránit v řízení před anglickým
soudem. Žalovaný, ale též německá a italská vláda argumentovali tvrzením, že není možné,
aby soudy jednoho členského státu rozhodovali o příslušnosti či nepříslušnosti soudů
jiného členského státu. Anglická vláda a žalobce naopak namítali, že se nejedná
o hodnocení pravomoci soudů jiného členského státu, ale o snahu zachovat jednotnost
řízení v Anglii a předejít paralelním řízením a vydávání protichůdných rozhodnutí. Soudní
dvůr nicméně zdůraznil, že k zabránění souběžných řízení slouží zásada litispendence.
Přesto, že v nastíněném případu existovala reálná pochybnost o tom, zda žalovaný
jednal v dobré víře, když zahájil řízení u španělských soudů, ačkoli mezi týmiž stranami již
probíhalo řízení v Anglii, převážila zásada litispendence ve smyslu Bruselské úmluvy,
resp. Nařízení Brusel I a Nařízení Brusel Ibis nad rizikem zneužití fora shopping. I když by
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ve věci mohlo být vhodnější fórum (anglické soudy), není podle unijních právních
předpisů možné pouze z toho důvodu zastavit řízení zahájené u členského soudu. Tím spíše
pak není chtěné, aby o pravomoci, resp. nepravomoci soudů některého členského státu
rozhodovaly soudy státu jiného, čímž by zasahovaly do jeho suverenity a narušovaly
vzájemnou důvěru mezi unijními státy. Je tedy na samotném soudu, u něhož bylo zahájeno
řízení jako první, aby posoudil svou pravomoc věc rozhodnout.
Ačkoli uvedený případ dopadá na výklad Bruselské úmluvy, máme za to, že je
využitelný také při interpretaci Nařízení Brusel IIbis. Ani ve věcech mezinárodních
rozvodů manželství nemohou soudy vydat příkaz, který by bránil v pokračování
rozvodového řízení, které bylo dříve zahájeno u soudu jiného členského státu. Ten
z manželů, který se snaží zabránit rozvodu manželství nebo ho zdržovat může podat návrh
na rozvod u soudu, který ani není ve věci příslušný, a přesto, že jednal ve zlé víře, jsou
soudy státu, u něhož byl návrh podán později, povinny řízení přerušit, dokud první soud
nepřezkoumá svou příslušnost. Lze tak říci, že evropská nařízení v podstatě umožňují
a částečně podporují nejhorší formu zneužívání fora shopping navrhovatelem, nicméně je
tomu tak s ohledem na důraz v kontinentálních právních řádech kladený na právní jistotu
a předvídatelnost, což zajišťuje zásada litispendence.
Máme za to, že litispendence forum shopping v podstatě podporuje, a to tím, že
omezuje možnosti odpůrce bránit se proti sudišti, kde bylo řízení zahájeno jako první,
neboť právě tento soud je oprávněn rozhodovat o své pravomoci, a soudy států, kde bylo
případně řízení zahájeno později, mají povinnost řízení zastavit, ačkoli by tyto soudy
mohly být pro projednání věci vhodnější.
Použití doktríny forum non conveniens bylo s ohledem na jeden z hlavních účelů
Bruselské úmluvy, kterým je právní jistota a předvídatelnost, přímo vyloučeno
rozhodnutím Soudního dvora ve věci Owusu,160 neboť se jedná o doktrínu známou
a zastávanou pouze některými unijními státy,161 ale nikoli přijatou jak Bruselskou
úmluvou, tak ani nařízeními.
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Soudním dvorem byly tedy přímo odmítnuty prostředky vedoucí k zabránění nebo
alespoň omezení fora shopping, které jsou užívány v common law.
Kontinentální právní systém se pokouší zabránit foru shopping unifikací norem
určujících mezinárodní pravomoc soudů. Jak již bylo řečeno, je forum shopping způsobeno
zejména množstvím různých navazujících kritérií v právních řádech jednotlivých států,
která se od sebe vzájemně liší.162 Nařízení Brusel IIbis přesto stanovuje pro určení sudiště
pro rozvod manželství několik alternativních rovnocenných pravidel. Ani v případě
unifikovaných úprav jakými jsou unijní nařízení, není tedy forum shopping zcela
vyloučeno. Unifikace forum shopping sice omezuje, nicméně ani jednotné mezinárodní
smlouvy, resp. nařízení nemohou tomuto jevu předcházet úplně, a to jednak z důvodu
úpravy vícera alternativních pravidel pro založení pravomoci a dále proto, že jejich
použitelnost není absolutní, ale je omezená (i ve smluvních státech se vedle unifikované
úpravy užije též národní právo a rozsah aplikovatelnosti mezinárodních smluv a nařízení je
obecně omezen na určitý okruh smluvních / členských států), k tomu pak přistupují ještě
rozdíly v interpretaci smluv v jednotlivých státech.163 Unifikace nicméně vylučuje aplikaci
vlastních norem jednotlivých států s různými a často odlišnými hraničními určovateli
(včetně norem zakládajících exorbitantní pravomoc).
Sjednocené úpravy mají směřovat k vytvoření jasných navazujících kritérií
společných pro všechny státy EU, přičemž by tato kritéria měla být stanovena tak, aby byla
zajištěna dostatečně významná vazba mezi sporem a fórem, bez ohledu na to, které
z pravidel pro určení sudiště bude aplikováno. Přesto, že článek 3 Nařízení Brusel IIbis
forum shopping umožňuje, nebude mít tento jev výrazně negativní účinky, a to s ohledem
na skutečnost, že pravidla přijatá nařízením jsou objektivní, jsou v souladu se zájmy stran
(manželů), jsou flexibilní (zohledňují volný pohyb osob) a jsou upravena tak, aby
zohledňovala individuální potřeby každého případu a přitom nenarušovala právní jistotu
a předvídatelnost.164
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Dvoustranné mezinárodní smlouvy neposkytují příliš velký prostor pro forum
shopping, nicméně jejich nevýhodou je, že zavazují pouze smluvní státy a tudíž jsou
použitelné jen v malém počtu případů. Omezení možnosti jednoho z manželů podat návrh
na rozvod u soudů obou smluvních států upravuje smlouva mezi Českou republikou
a Jugoslávií165 tak, že má-li jeden z manželů bydliště na území jednoho státu a druhý na
území druhého, pak jsou příslušné soudy té smluvní strany, na jejímž území má bydliště
manžel, proti němuž návrh směřuje.
Forum shopping dále omezují unifikované kolizní normy, neboť jedním z častých
důvodů volby sudiště je vliv fóra, resp. kolizních norem daného státu, na rozhodné právo.
Budou-li kolizní normy užívané soudy různých států jednotné, pak by se mělo dospět ke
stejnému rozhodnému právu, bez ohledu na místo sudiště. Tento záměr je přímo vyjádřen
v důvodové zprávě k Římské úmluvě,166 a to tak, že je vhodné sjednotit kolizní normy, aby
bylo předcházeno foru shopping a posílena právní jistota a předvídatelnost tím, že bude
rozhodováno na základě stejného práva bez ohledu na sudiště.167 Jedním z nejčastějších
důvodů pro volbu určitého sudiště jsou totiž kolizní pravidla daného státu, na jejichž
základě bude určeno rozhodné hmotné právo, a to tak, aby bylo aplikováno právo pro
navrhovatele výhodnější než právo, které by bylo rozhodné v jiném státě dle jeho kolizních
norem. Pokud však soudy nebudou aplikovány národní kolizní normy, ale normy
unifikované, mělo by se dospět ke stejnému rozhodnému právu bez ohledu na to, který ze
soudů

věc

projednává.

V případech

mezinárodních

rozvodů

sjednocují

otázku

aplikovatelného práva pouze dvoustranné mezinárodní smlouvy a Nařízení Řím III, které
je ale použitelné pouze mezi státy Evropské unie, které navázaly posílenou spolupráci.
Žádná jiná společná úprava zavazující širší okruh států ve věcech určení práva, kterým se
budou řídit řízení o rozvodech manželství, přijata nebyla. Z toho důvodu bude soudy ve
většině případů užito vlastní kolizní právo, často vedoucí k domácímu právnímu řádu.
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Hmotná práva jednotlivých států a s tím spojené podmínky pro to, aby bylo manželství
rozvedeno, se ovšem liší. Dle českého práva je například nutné, aby bylo nejprve soudem
v samostatném řízení rozhodnuto o úpravě poměrů nezletilých dětí účastníků pro dobu po
rozvodu manželství (dokud není vydáno takovéto pravomocné rozhodnutí, nelze
manželství rozvést).168 Podle článku 109 odst. 1 a 2 ukrajinského zákona o rodině mají
manželé dožadující se rozvodu manželství povinnost předložit spolu s návrhem na rozvod
také notářsky ověřenou písemnou smlouvu upravující výchovu a výživu nezletilých dětí.169
Rozvod manželů majících nezletilé děti tak může být dle ukrajinského práva oproti
českému řízení rychlejší, když nejsou vyžadována dvě v podstatě samostatná řízení, ale
postačuje pouze jedno, v němž manželé doloží dohodu o úpravě poměrů vůči dětem. Další
příklad odlišností lze demonstrovat na vietnamském právu (článek 56 odst. 1 vietnamského
zákona o manželství a rodině č. 52/2014/Q113), podle kterého požádá-li o rozvod jen jeden
z manželů, pak soud rozhodne, že se manželství rozvádí, jestliže je důvodně zjištěno, že se
manžel nebo manželka dopouštějí domácího násilí nebo závažným způsobem porušují
manželská práva a povinnosti a manželství je tak hluboce rozvráceno, že společný život
nemůže dále pokračovat, když manželství neplní svůj účel.170 Dle českého práva může být
manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno
a nelze očekávat jeho obnovení.171 Z hlediska českého práva lze tak dosáhnout rozvodu
manželství snáze, neboť není vyžadováno, aby se druhý z manželů dopouštěl domácího
násilí nebo porušoval manželská práva a povinnosti, ale postačuje prokázání rozvratu
manželství.
I přes určitý stupeň sjednocení jurisdikčních norem mezi státy Evropské unie,
umožňují alternativní pravidla článku 3 Nařízení Brusel IIbis navrhovateli volbu sudiště.
Přesto je tento výběr však částečně omezen tak, aby byl současně dostatečně chráněn
odpůrce. Jak jsme již uvedli, jsou všechna tato pravidla formulována, a měla by být
i interpretována, tak, aby bylo místo sudiště s řízením o rozvod manželství dostatečně
spojené. Není tak například možné založit pravomoc soudů některého členského státu
pouze na základě státního občanství jednoho z manželů. Je vyžadována státní příslušnost
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obou manželů k danému státu.172 Určité limity je možné dovodit i u kritérií dle obvyklého
bydliště, kdy nařízení rozlišuje obvyklé bydliště manželů, bydliště odpůrce a obvyklé
bydliště navrhovatele spojené s časovou podmínkou (obvyklé bydliště, v němž bydlel
nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení, nebo v němž
bydlel nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení,
a zároveň je buď státním příslušníkem tohoto členského státu, nebo zde má "domicil").
Vymezením obvyklého bydliště jsme se již zabývali v oddíle 4.3.2. Jestliže jsme dospěli
k závěru, že obvyklé bydliště může mít každá osoba pouze jedno, je vyžadována trvalost
a vůle této osoby v takovém místě pobývat, pak v případě bydliště (bez přívlastku
„obvyklé“) lze říci, že takových „běžných“ bydlišť je možné mít i vícero. Rozhodně pak
nejsou na jeho založení Nařízením Brusel IIbis kladeny tak přísné podmínky jako na
bydliště obvyklé. Důvodem je to, že je tak jaksi vyvažována rovnost stran řízení –
navrhovatel má možnost výběru soudu a jednou z variant, kde řízení zahájit jsou soudy
státu dle odpůrce, čímž je zajištěna ochrana druhé strany. Naopak chce-li navrhovatel
zahájit řízení u soudů státu, v němž žije on, pak je nezbytné, aby zde pobýval alespoň
jeden rok, příp. 6 měsíců před zahájením řízení a měl zde obvyklé bydliště. Vzhledem
k těmto pravidlům by při aplikaci Nařízení Brusel IIbis nemělo být možné forum shopping
nadměrně zneužívat, neboť přijatá kritéria zajišťují jak dostatečné spojení řízení se
sudištěm, tak i ochranu odpůrce (nemělo by dojít k založení pravomoci soudu na základě
pouhého spojení s navrhovatelem).
Stanovování více kritérií pro založení pravomoci má své opodstatnění. Jde o to, aby
se nevyskytovaly takové spory, pro něž nelze založit pravomoc některého soudu. Díky
většímu množství kritérií lze také zvolit pro daný spor to nejvhodnější sudiště. Přesto je
forum shopping obecně spíše kritizováno.
I přes uvedené je zřejmé, že ke zneužití fora shopping může při aplikaci Nařízení
Brusel IIbis docházet. Tato obava vyvstala v případu Hadadi,173 kdy manželka (odpůrkyně)
namítala nedostatek pravomoci maďarských soudů v řízení o rozvod manželství, když
manželé byli státními příslušníky jak Maďarska, tak Francie, kde měli zároveň obvyklé
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bydliště. Jak jsme uvedli, postavil Soudní dvůr obě společné státní příslušností manželů
naroveň na úkor návrhu uplatnit tu z příslušností, která „nejpřesněji odpovídá skutečnosti“.
Domníváme se, že lze dát za pravdu tvrzení odpůrkyně, že takovýto výklad může vést
k tomu, že jeden z manželů podá návrh na zahájení řízení u soudů jednoho členského státu
spíše proto, aby druhému z manželů zabránil zahájit řízení u soudů jiného členského státu.
Dle polské vlády jsou tímto zvýhodňovány osoby s dvojí státní příslušností, neboť mají na
rozdíl od ostatních možnost volby soudu.
U dvoustranných smluv, jimiž je Česká republika vázána, jsou v případě, že je
jeden z manželů státním občanem jedné smluvní strany a druhý druhé a zároveň má jeden
bydliště na území jedné strany a druhý na území druhého smluvního státu, pravomocné
soudy obou států. V těchto situacích je pak navrhovatel částečně zvýhodněn, nicméně
forum shopping bude probíhat pouze mezi dvěma smluvními státy, přičemž otázka
rozvodu manželství bude s oběma dostatečně silně spojena. Navíc je nutné přihlédnout
k tomu, že kdyby dvoustranná smlouva takovéto pravidlo vylučovala, hrozilo by, že
nebude možné určit soud, který má řízení o rozvod manželství projednat, když výše
uvedené dvoustranné smlouvy neupravují (na rozdíl od Nařízení Brusel IIbis) žádná další
pravidla, která by bylo možné aplikovat.
„Hrozba“ fora shopping je větší při aplikaci ZMPS. Podle § 47 odst. 1 stačí
k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, neplatnosti manželství
a určení, zda tu manželství je či není, jestliže je jeden z manželů státním občanem České
republiky. Nařízení Brusel IIbis i dvoustranné smlouvy oproti tomu kladou důraz na
požadavek, aby státní příslušnost daného státu měli oba z manželů, případně je státní
občanství jednoho z nich užíváno ve spojení s (obvyklým) pobytem. České vnitrostátní
právo umožňuje navrhovateli, mimo jiné, zahájit řízení o rozvod u soudu státu, se kterým
účastníky pojí pouze státní příslušnost navrhovatele. Ačkoli je v otázkách osobního stavu,
mezi něž lze řadit i rozvod manželství, státní příslušnost stále významným faktorem,
nejedná se při mezinárodním rozvodu nejen o statusová práva jednoho člověka, ale obou
manželů. Tímto vnitrostátním pravidlem je tedy navrhovatel oproti odpůrci zvýhodněn
více, než jak to umožňují mezinárodní a evropské úpravy. Přesto máme za to, že ani
v těchto případech není rovnováha mezi volbou fóra navrhovatelem a spravedlností vůči
odpůrci nadměrně narušena, a to vzhledem ke skutečnosti, že česká státní příslušnost je ve
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statusových otázkách tradičně považována za dostačující spojení s českými soudy. I když
tedy uvedené pravidlo částečně podporuje možné zneužívání fora shopping, lze říci, že je
přesto nezbytné, aby národní právní řády pravidla tohoto typu upravovaly. Své
opodstatnění to má v tom, že by díky tomu nemělo docházet k situacím, kdy by státní
příslušník některého státu nemohl dosáhnout rozvodu manželství v situacích, kdy by jinak
nebylo možné založit pravomoc soudů některého státu (v případě negativních sporů
o pravomoc). Čeští občané tak mají zaručeno, že mohou rozvod manželství požadovat
minimálně u českých soudů.
Samozřejmě by v úvahu přicházela i možnost zneužití fora shopping tím, že by se
některý z manželů přestěhoval do státu, kde chce zahájit řízení o rozvod, jen na pár měsíců
(dle Nařízení Brusel IIbis by bylo třeba období jednoho roku), a to pouze s úmyslem
založit pravomoc tamních soudů. V těchto situacích by pak záleželo na právní úpravě,
která bude na věc aplikována. Zejména by hrálo roli, zda postačuje mít v „novém“ státu
pouze bydliště nebo je vyžadováno bydliště obvyklé. Pro účely Nařízení Brusel IIbis by
nebyla podmínka obvyklého bydliště naplněna vzhledem k tomu, že zde chybí záměr mít
v daném státě centrum svých zájmů. Je-li navíc pro případné založení pravomoci soudů
některého státu vyžadována určitá doba, po kterou zde musí mít navrhovatel bydliště, pak
má druhý z manželů dostatek času podat návrh u soudů státu dle svého výběru.
5.1.1 Dílčí závěr
Závěrem této podkapitoly lze shrnout, že možnost výběru soudů není jako taková
negativním jevem, je naopak nezbytné volit, který soud je pro rozhodování mezinárodního
rozvodu pravomocný, a to zejména s ohledem na žalovaného (odpůrce). Výběr sudiště je
však špatný, je-li volen s ohledem na příznivější situaci pro navrhovatele.174 Jak bylo
uvedeno, je forum shopping právními předpisy dovoleno a v podstatě i částečně
podporováno přijímáním více možných kritérií pro založení pravomoci. Je však nechtěné
v případech, kdy je vztah mezi předmětem řízení a sudištěm slabý, kdy absentuje
dostatečně silné spojení.
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Obdobně jako exorbitantní pravomoc též forum shopping zvýhodňuje žalujícího
(navrhovatele). Přesto by však nebylo správné stavět tyto dva jevy na stejnou úroveň.
Zatímco exorbitantní pravomoc zvýhodňuje navrhovatele značce neúměrně, přičemž
nebere příliš v potaz odpůrce, ani vztah předmětu řízení k fóru, poskytuje forum shopping
navrhovateli sice jistou výhodu v tom, že má možnost výběru sudiště, avšak nerovnost
stran není ani zdaleka tak výrazná, protože pravidla stanovující pravomoc více soudů
různých států berou běžně v potaz žalovaného a vztah řízení o rozvodu manželství
k sudišti.
Na rozdíl od příčin pozitivních sporů o pravomoc se nedomníváme, že nejednotné
právní úpravy s různými navazujícími kritérii zapříčiňují forum shopping častěji než
úpravy jednotné zakotvující větší množství alternativních pravidel. Jak nejednotné úpravy,
tak více pravidel k založení pravomoci soudů různých států poskytují navrhovateli prostor
pro volbu sudiště. Záleží pak na konkrétních kritériích, jak moc negativní dopad bude
případná možnost výběru sudiště mít. Kromě toho může být návrh na rozvod manželství
podán i u soudu státu, který nemá pravomoc o věci rozhodnout. Jednotné úpravy tedy
zajišťují efektivnější řešení, ale foru shopping nepředchází a s ohledem na skutečnost, že
místo zahájení řízení závisí na vůli navrhovatele, ani předcházet nemohou. Dílčí hypotézu,
že forum shopping je zapříčiněno nejednotností právních úprav, které užívají rozdílná
navazující kritéria, spíše než společnou úpravou poskytující větší množství pravidel,
z nichž má navrhovatel možnost výběru, tedy nelze potvrdit ani vyvrátit, neboť v první fázi
je určení místa sudiště čistě v kompetenci toho z manželů, který zahájí řízení o rozvod jako
první. Až posléze tento soud zkoumá svou pravomoc a s ohledem na svá zjištění přijme
příslušná opatření.
Druhou dílčí hypotézou ve vztahu k foru shopping bylo, že ačkoli je jevem
negativním, není mu právními úpravami zcela zamezováno a někdy je dokonce
podporováno. Jak bylo uvedeno výše, teoretický výběr sudiště umožňují všechny právní
úpravy – vnitrostátní, evropské i mezinárodní. Státy právního systému common law užívají
prostředky způsobilejší foru shopping zabraňovat nebo ho alespoň více omezovat
(například doktrína forum non conveniens nebo soudní příkaz anti-suit injunction). Tato
řešení se však v kontinentálním právním systému příliš neuplatňují a zřejmě z toho důvodu
nebyla ani včleněna do evropských nařízení. Důvodem, proč nejsou tyto prostředky

72

kontinentálními státy užívány, je jejich nízká předvídatelnost. Důraz je naopak kladen na
právní jistotu, které je Nařízením Brusel IIbis i českým právním řádem dosahováno
prostřednictvím zásady litispendence, která ale naopak forum shopping podporuje tím, že
omezuje odpůrce v možnosti vést řízení u jiného soudu, který by mohl být vhodnější. Podle
doktríny forum non conveniens by měl navíc soud, u kterého byl návrh na rozvod podán
zastavit řízení ve prospěch vhodnějšího sudiště, čímž by v podstatě určoval pravomoc
soudů jiného státu. Takovýto postup není běžně státy přijímán, neboť by jím docházelo
k zásahu do jejich suverenity. V rámci zásady vzájemné důvěry mezi členskými státy
Evropské unie pak není doktrína forum non conveniens vhodná ani pro unijní úpravy. Jako
přijatelnější se pak jeví určité „povolení“ fora shopping s tím, že by mělo být regulováno
jednotnými úpravami jak jurisdikčních, tak i kolizních norem a vzájemnou spoluprací
členských států.
V neposlední řadě je pak lepší, když má navrhovatel na výběr vícero sudišť, kde
může zahájit rozvodové řízení, než kdyby nebyly pravomocné soudy žádného státu
a manželé tak neměli možnost dosáhnout rozvodu manželství. V případech mezinárodních
rozvodů jsou navíc kritéria pro určení místa fóra volena zejména mezinárodními a unijními
úpravami tak, aby bylo zajištěno dostatečně významné spojení věci s daným státem,
u něhož řízení probíhá. Navíc je hrozba negativního dopadu fora shopping zmírňována
vzájemnou důvěrou mezi členskými či smluvními státy.175
Závěrem této kapitoly lze citovat lorda Simona z Glaisdale:176 „Forum shopping je
sprosté slovo; je to však pouze pejorativní způsob vyjádření skutečnosti, že pokud
nabídnete žalobci možnost volby sudiště, vybere si přirozeně to fórum, o kterém se
domnívá, že bude pro rozhodnutí případu pro něj nejpříznivější: to by nemělo být ani
zdrojem překvapení, ani rozhořčení.“177
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5.2 Exorbitantní pravomoc soudů
Jednotná definice exorbitantní pravomoci neexistuje.178 Jedná se nicméně o pravomoc
založenou na jurisdikční normě některého státu, jejíž použití / aplikaci nelze rozumně
zdůvodnit, a vztah mezi tímto státem a některou ze stran buď zcela chybí, nebo je tento
vztah velice slabý.179 Přesto, že je tento jev poměrně nežádoucí, obsahuje většina právních
řádů jednotlivých států pravidla zakládající exorbitantní pravomoc.180 Státy mohou mít
tendenci vykonávat svou suverenitu v co nejširší možné míře, chtějí vykonávat pravomoc
nad svými státními příslušníky a státním územím. Dochází pak až k tomu, že jsou vlastní
občané zvýhodňováni na úkor cizinců. Takovýto přístup je v rozporu se zásadou práva na
spravedlivý proces, neboť narušuje rovnost stran ve sporu.
Vzhledem k tomu, že vazba na stát místa sudiště je v případě exorbitantních
pravomocí velmi slabá, dochází tím v podstatě k zásahu do pravomoci soudů jiných států,
resp. k zásahu do státní suverenity. Založení pravomoci soudů určitého státu tímto
způsobem (za použití tzv. exorbitantní normy) proto může být v praxi poměrně
problematické, a to zejména s ohledem na uznatelnost a vykonatelnost rozhodnutí soudu,
jehož pravomoc byla takto založena, v ostatních státech.
Exorbitantní pravomoc může být založena několika způsoby, základem jsou
předpoklady osobní nebo majetkové. Pravomoc soudu některého státu lze tak založit
například na základě pouhé krátkodobé přítomnosti žalovaného (odpůrce) ve státě fóra, jeli mu během jeho dočasné přítomnosti v tomto státě doručena žaloba (nebo jiný návrh na
zahájení řízení). Není přitom příliš logické, aby bylo sudiště určeno na spíše náhodné
okolnosti, když jen dočasná přítomnost odpůrce v některém státě nemůže založit jeho
blízký vztah k tomuto státu, resp. fóru. Pravidla tohoto typu jsou typická pro státy common
law, nicméně se s nimi lze setkat i v některých právních řádech kontinentálního práva.181
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Krajním případem založení pravomoci na základě dočasné přítomnosti žalovaného je jeho
přítomnost jen ve vzdušném prostoru státu sudiště.182
Silnější vazbu k fóru zajišťuje pravomoc založená na obchodních aktivitách
žalovaného (odpůrce),183 nicméně pokud předmět řízení s těmito aktivitami nesouvisí, pak
se také bude jednat o pravidlo exorbitantní pravidlo. V řízeních o rozvod manželství by se
normy tohoto typu neměly vůbec uplatňovat, neboť případné místo, kde jeden z manželů
vyvíjí obchodní činnost, nemá na osobní stav manželů žádný vliv.
Pravomoc je dále možné založit na základě státní příslušnosti žalobce (resp.
navrhovatele),184 čímž je zvýhodněn, neboť může podat žalobu u soudu státu dle své státní
příslušnosti, aniž by bylo bráno v úvahu bydliště nebo státní občanství odpůrce, který tak
nemusí mít s místem sudiště žádné spojení. Jak již bylo uvedeno, stačí podle § 47 odst. 1
ZMPS k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, neplatnosti
manželství a určení, zda tu manželství je či není, jestliže je jeden z manželů státním
občanem České republiky. Zároveň jsme však uvedli, že ve statusových věcech je státní
občanství tradičně pokládáno za kritérium dostačující pro založení pravomoci sudiště
s dostatečně silnou vazbou k rozvodovému řízení. Ačkoli tedy může být druhý z manželů
tímto způsobem založenou pravomocí poměrně znevýhodněn, nelze uvedené pravidlo
v případě mezinárodních rozvodů automaticky řadit mezi exorbitantní normy, neboť je zde
zřejmá vazba jednoho z manželů na stát, jehož je státním příslušníkem.
Nachází-li se na území státu fóra majetek odpůrce, lze říci, že je vazba na toto
fórum větší než u výše uvedených příkladů, neboť odpůrce částečně zohledňuje.
O exorbitantní pravomoc se však přesto jedná, jestliže není mezi majetkem a předmětem
řízení žádný vztah, a jestliže není vyžadováno, aby měl majetek určitou minimální
hodnotu.185 Pravidlo tohoto typu je obsaženo v § 86 odst. 2 OSŘ, dle něhož proti tomu, kdo
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nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu,
v jehož obvodu má majetek. K založení pravomoci by tak mohlo dojít dokonce má-li
žalovaný ve státě majetek nepatrné hodnoty, aniž by tento majetek nějak souvisel se
sporem. Uvedené ustanovení nicméně dopadá jen na spory, v nichž jsou uplatňována
majetková práva. Věci týkající se osobního stavu, kam patří rozvody, jsou z dosahu § 86
odst. 2 OSŘ vyloučeny.186 To ovšem neznamená, že se v jiných státech pravidla tohoto
typu nemohou užívat jinak, případně i k založení pravomoci soudu při rozvodu manželství.
Domníváme se, že užití obdobných norem umožňujících založit exorbitantní
pravomoc dostatečně zdůvodňuje pouze to, má-li žalovaný na území státu fóra majetek,
který má dostatečnou hodnotu odpovídající hodnotě sporu. Tím pak není nutné řešit uznání
a výkon rozhodnutí v jiném státě, protože rozsudek lze díky tomu vykonat ve státě původu
rozhodnutí, což by zároveň odpovídalo požadavkům na hospodárnost řízení.187
Pravomoc ve věcech mezinárodních rozvodů manželství založená na skutečnosti, že
se ve státu sudiště nachází též majetek odpůrce, se však při rozvodových řízeních zřejmě
příliš neuplatní. Možnost přítomnosti majetku některé ze stran ve státě fóra nezohledňuje
žádná z analyzovaných úprav. Otázka rozvodu manželství spadá do statusových práv osob
a neměla by být tudíž nijak vázána na práva majetková (jinak by tomu samozřejmě mohlo
být v řízeních o vypořádání společného jmění manželů).
Pravomoc založenou na osobní přechodné přítomnosti odpůrce ve státě fóra značně
omezují jak uvedené dvoustranné smlouvy, když zohledňují bydliště účastníků na území
smluvní států, tak zejména Nařízení Brusel IIbis, když jedním ze základních kritérií je
obvyklé bydliště odpůrce v daném státě, nikoli jeho pouhá dočasná přítomnost, a jak bylo
uvedeno výše ani bydliště přechodné nebo pouhé běžné bydliště.
Jedním z cílů Nařízení Brusel IIbis (a též Nařízení Brusel Ibis) je exorbitantní
pravomoc omezit nebo spíše zcela vyloučit. Stanovením jednotných pravidel pro určení
mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů členských států se to daří. Avšak pouze ve
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vztahu k členským státům, nikoli ve vztahu ke státům třetím. Na manžela / manželku
mající obvyklé bydliště nebo státní příslušnost některého členského státu nelze užít jiná
pravidla pro určení příslušnosti, než ta uvedená v článcích 3 – 5 Nařízení Brusel IIbis.188
Dle Nařízení Brusel IIbis lze například založit pravomoc na základě státní
příslušnosti pouze, pokud mají manželé společnou příslušnost. Některé státy sice usilovaly
o to, aby bylo možné příslušnost soudů některého členského státu dovodit jen z pouhé
státní příslušnosti jednoho z manželů k tomuto státu, toto bylo nicméně odmítnuto s tím, že
by se jednalo o pravidlo obdobné foru actoris, tj. foru dle bydliště navrhovatele.189 Lze říci,
že by se jednalo o typ kritéria, které by bylo způsobilé zakládat exorbitantní pravomoci
i mezi členskými státy. Přesto, že jsme uvedli, že ustanovení § 47 ZMPS nepokládáme za
exorbitantní normu, mohla by být z pohledu Nařízení Brusel IIbis takto chápána, což je
i důvod, proč nařízení vylučuje aplikaci národních právních řádů, je-li možné v souladu
s ním založit příslušnost soudů některého členského státu.
Omezení exorbitantní pravomoci dle Brusel IIbis je však použitelné pouze ve
vztahu k osobám, které jsou státními příslušníky některého členského státu, resp. mají zde
domicil, nebo mají na území členského státu obvyklé bydliště. Pokud však není možné
založit podle Nařízení Brusel IIbis příslušnost (pravomoc) soudu některého členského
státu, pak se příslušnost určí za použití národních právních řádů jednotlivých členských
států.190 Aplikace exorbitantních norem obsažených ve vnitrostátních právech pak není
vyloučena. Nařízení Brusel IIbis toto výslovně umožňuje, když stanovuje, že „proti
odpůrci, který nemá obvyklé bydliště na území některého členského státu a není ani státním
příslušníkem některého členského státu nebo, v případě Spojeného království a Irska, nemá
na území některého z těchto členských států "domicil", může kterýkoli státní příslušník
některého členského státu, který má obvyklé bydliště na území jiného členského státu,
využít stejně jako státní příslušník tohoto státu pravidla pro určení příslušnosti platná
v tomto státě.“191
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Přesto lze říci, že Nařízení Brusel IIbis omezuje exorbitantní pravomoci více než
Nařízení Brusel Ibis, které se užije pouze má-li žalovaný obvyklé bydliště v členském státě
EU, jinak určují státy pravomoc dle vlastních vnitrostátních právních řádů, případně dle
mezinárodních smluv. Nařízení Brusel IIbis mají soudy členských států při určování
pravomoci (příslušnosti) povinnost aplikovat i ve vztahu k osobám ze třetích států, lze-li na
jeho základě určit pravomoc soudu některého členského státu.
Užití exorbitantních pravomocí dle národních právních řádů ve vztahu
k žalovaným, resp. odpůrcům majícím obvyklé bydliště na území členského státu bylo
vyloučeno též Soudním dvorem.192 V dané věci si žalobkyně (kanadská společnost) najala
zprostředkovatele (francouzská společnost), který pro ni zprostředkoval smlouvu
s žalovanou (belgická společnost). Žalobkyně následně podala na žalovanou žalobu ve
Francii. Žalovaná vznesla námitku nedostatku příslušnosti francouzských soudů s tím, že
žalovaná má sídlo v Belgii. Žalobkyně měla za to, že Bruselskou úmluvu (nyní Nařízení
Brusel Ibis) nelze aplikovat, neboť žalobkyně nemá sídlo ve smluvním (členském) státě.
Odvolací francouzský soud proto předložil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda mají
být pravidla obsažená v Bruselské úmluvě aplikovatelná pouze mezi účastníky
domicilovanými ve smluvních státech, nebo zda postačuje, aby byl ve smluvním státě
domicilován pouze žalovaný. Ve smyslu Bruselské úmluvy je pro určení příslušnosti
rozhodné bydliště, resp. sídlo žalovaného, sídlo žalobce nehraje až na výjimky roli
(spotřebitelské smlouvy, pojištění, pracovní smlouvy). Uvedeným rozhodnutím bylo tedy
zcela vyloučeno užití vnitrostátních pravidel pro určení příslušnosti, jestliže má žalovaný
bydliště na území některého členského státu. Tím spíše pak budou národní právní řády
vyloučeny ve smyslu Nařízení Brusel IIbis, jehož aplikace ani není podmíněna obvyklým
bydlištěm odpůrce na území členského státu, ale pouze tím, zda lze na jeho základě určit
pravomoc soudu některého členského státu Evropské unie.
Společným znakem exorbitantních pravomocí je, že neúměrně zvýhodňují
navrhovatele, a to zejména tím, že vůbec neberou v potaz druhou ze stran. Jestliže v daném
sporu chybí vazby mezi fórem a sporem nebo fórem a odpůrcem, může být pro druhého
z manželů i samotná účast na jednání u soudu velmi obtížná (zejména je-li rozvodové

192

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. července 2000. Group Josi. Věc C-412/98.

78

řízení vedeno u vzdáleného fóra), což znamená, že je zasahováno do jeho práva na
spravedlivý proces (do práva na přístup k soudu a možnosti hájení svých práv). Společně
s rozvojem základů exorbitantních pravomocí jsou zároveň stále více omezovány možnosti
žalovaného, jak změnit volbu fóra učiněnou žalobcem (navrhovatelem).193 Takovéto
založení pravomoci je navíc nepředvídatelné a představuje tudíž značný zásah do právní
jistoty. Zásadně by o rozvodu manželství měl rozhodovat soud státu, k němuž má odpůrce
alespoň nějaký vztah, aby pro něj bylo založení pravomoci daného státu předvídatelné.194
Ačkoli může být založení exorbitantní pravomoci v některých případech relativně
ekonomicky výhodné, máme za to, že ve většině případů dochází k přesnému opaku, tedy
ke zvýšení procesních nákladů. Chybí-li vazba mezi předmětem řízení a fórem, pak
pravděpodobně vzrostou náklady na zajištění a provedení důkazů. Chybí-li vazby mezi
odpůrcem a fórem rostou náklady na dopravu, překlady, právní zastoupení.
5.2.1 Dílčí závěr
Obdobně jako volba sudiště (forum shopping) jsou též exorbitantní pravomoci logickým
důsledkem pozitivních sporů o pravomoc. Oproti foru shopping však tyto následky
přinášejí větší množství závažnějších negativ, a to z důvodu absence významnější vazby
řízení na místo fóra. Přesto jednotlivé vnitrostátní právní řády pravidelně obsahují
ustanovení zakládající exorbitantní pravomoci soudů. Dochází tím ke zvýhodňování
vlastních státních příslušníků nebo osob majících na území daného státu bydliště, což je
v podstatě odrazem suverenity států, které prostřednictvím takovýchto pravidel získávají
větší kontrolu nad svými státními příslušníky a svým územím.
Kromě toho je vycházeno z předpokladu, že v mezinárodních řízeních bude
většinou jeden z účastníků „znevýhodněn“. Jsou tak chráněny zájmy a práva žalobce
(navrhovatele), který by jinak musel podat návrh na zahájení řízení např. ve státě bydliště
odpůrce, což by znamenalo zvýšení nákladů řízení (na cestu, překlady, zastoupení) nebo
jazykové problémy na straně navrhovatele. Bude-li přitom věc řešena před soudy dle státní
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příslušnosti žalobce, pak se tento stejně bude domáhat uznání a výkonu rozhodnutí v cizím
státě, což zaručuje dostatečnou ochranu žalovaného.195
Určitým zdůvodněním pro akceptování tohoto typu pravomocí je, že mohou
předcházet negativním kompetenčním sporům tím, že je umožněno založit pravomoc
soudu, který je se stranami nebo předmětem řízení alespoň částečně spojen, a to i za cenu,
že je tato vazba velmi slabá. V případech, kdy by nebylo možné založit pravomoc žádného
jiného soudu, je pravomoc exorbitantní lepší variantou. Problémem je to, že v praxi nemusí
být až poslední možnou variantou, ale lze ji zneužít na úkor jiného vhodnějšího sudiště.
Dílčí hypotéza, že unijní úprava (Nařízení Brusel IIbis) zamezuje exorbitantní
pravomoci a snaží se ji zcela omezit, neboť takto založená pravomoc nedbá na vztah mezi
předmětem sporu a fórem a značně znevýhodňuje odpůrce, byla vyvrácena. Hypotézu lze
potvrdit pouze ve vztahu mezi členskými státy Evropské unie, když veškerá pravidla pro
stanovení pravomoci soudu zakotvená v článku 3 Nařízení Brusel IIbis užívají taková
navazující kritéria, která zajišťují dostatečně významný vztah mezi fórem a danou věcí,
čímž je znemožněno založení mezinárodní exorbitantní pravomoci. Ve vztahu
k účastníkům řízení, kteří nemají bydliště na území členských států, ani nejsou státními
příslušníky některého členského státu, je nicméně výslovně umožněno užít vnitrostátní
exorbitantní pravidla právních řádů členských států. Tato možnost je pak dána i státním
příslušníkům třetích států, kteří mají obvyklé bydliště na území členského státu Evropské
unie. Takovouto úpravou je ve vztazích se třetími státy exorbitantní pravomoc naopak
posílena, neboť členské státy EU mají zároveň povinnost uznat a vykonat rozhodnutí
vydané soudem jiného členského státu.196 To je dále posíleno tím, že dle nařízení posuzuje
svou příslušnost soud, u něhož bylo řízení zahájeno, přičemž jeho příslušnost nesmí být
soudy jiných členských států přezkoumávána.197
Pravomoc založená na základě exorbitantních pravidel by nemusela být ostatními
státy respektována. Kromě toho je výrazně snižována právní jistota a předvídatelnost místa
vedení řízení a odpůrce je neúměrně znevýhodňován. Přesto, že exorbitantní pravomocí
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nemusí být ve všech případech porušeno právo na spravedlivý proces, měly by státy
aplikaci exorbitantních pravidel zamezovat a to i s ohledem na odpůrce, který by měl být
schopen předvídat, u soudů kterého státu (kromě bydliště odpůrce) by mohlo být řízení
o rozvod manželství vedeno.198 Tato tendence vyplývá z úprav přijatých evropskými
nařízení, kterými jsou exorbitantní normy na unijní úrovni vyloučeny.

5.3 Odepření uznání
Jak jsme již uvedli výše, je jedním z hlavních záporů pozitivních kompetenčních sporů,
resp. vedení paralelních řízení, možnost vydání dvou protichůdných rozhodnutí ve stejné
věci. Je zřejmé, že v dožádaném státě nemůže být uznáno cizí rozhodnutí odporující
rozhodnutí domácímu. Obdobně ve třetích státech nelze uznat rozhodnutí neslučitelná
s dříve uznaným rozhodnutím jiného státu. Máme za to, že právě neuznání rozhodnutí
soudu jednoho státu ve státech ostatních je nejzávažnějším důsledkem pozitivních sporů
o pravomoc, neboť při mezinárodních rozvodech manželství je důležité, aby byla změna
osobního statutu manželů uznána i v dalších státech.
Jak již bylo řečeno, je výkon soudní moci jedním z výrazů suverenity států. Jedním
z projevů státní svrchovanosti je soudní rozhodnutí, které má však účinky pouze na území
státu, v němž bylo vydáno, resp. pouze na státní příslušníky tohoto státu. Cílem uznání
rozhodnutí je vyvolat v ostatních státech stejné právní účinky, jako má uznávané
rozhodnutí ve státě původu. Cizímu rozhodnutí jsou v rámci tohoto procesu přiznávány
stejné účinky jako tuzemskému rozhodnutí.199 Pravomocné uznané rozhodnutí lze pak
v dožádaném státě považovat za rozhodnutí domácí s účinky ex tunc.200
Uznání a výkon cizího rozhodnutí lze pak chápat jako určité dobrovolné omezení
státní suverenity ve prospěch rozvoje mezinárodních vztahů. Má-li nicméně některý stát za
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to, že je dána pravomoc jeho soudů, ačkoli je o věci rozhodováno v jiném státě, může být
takováto situace důvodem pro neuznání cizího rozhodnutí.
5.3.1 Odepření uznání dle unijní úpravy
Podle Nařízení Brusel IIbis není vyžadováno, aby bylo pro uznání rozhodnutí vydaného
v jednom členském státě v ostatních členských státech třeba zvláštního řízení.201 Ve vztahu
k mezinárodním rozvodům pak ani není výslovně vyžadováno žádné zvláštní řízení
v případě aktualizace záznamů o osobním stavu na základě rozhodnutí týkajících se
rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, která byla vydána v jiném
členském státě a proti kterým podle práva tohoto jiného členského státu není možné podat
opravný prostředek.202 Dojde-li tedy rozhodnutím soudu jednoho členského státu
k rozvodu manželství, nemusí manželé nebo některý z nich v jiných členských státech EU
zahajovat nějaké další řízení, kterým by mělo být docíleno uznání změny osobního stavu
osob. Pauknerová proto označuje uznání rozhodnutí v rámci Evropské unie za zásadu.203
Ačkoli jsou rozhodnutí soudů členských států uznávána automaticky, v případě, že
jsou stižena některou z vymezených vad, pak nemají v ostatních státech žádné účinky.204
Zásada automatického uznávání rozhodnutí soudů jiných členských států Evropské unie
byla potvrzena též nálezem Ústavního soudu České republiky,205 kterým bylo ve vztahu
k Nařízení Brusel I (nález je však využitelný i pro potřeby Nařízení Brusel IIbis)
judikováno, že pro uznání rozhodnutí vydaných v některém členském státě není v ČR
vyžadováno zvláštní řízení. Soudy dále nemají ex officio povinnost zkoumat důvody pro
neuznání cizího rozhodnutí, ale činí tak pouze na základě námitek žalovaného (toho vůči
němu má být rozhodnutí uznáno).
Článkem 22 Nařízení Brusel IIbis je upraven taxativní výčet důvodů pro neuznání
rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné. Rozhodnutí
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se neuzná, pokud by bylo jeho uznání zjevně v rozporu s veřejným pořádkem členského
státu, kde je žádáno uznání takového rozhodnutí.
Dalším důvodem pro neuznání jsou závažné procesní vady, k nimž došlo v řízení ve
státě původu, a které oslabují postavení odpůrce tím, že znemožňují jeho obranu. Jedná se
o tzv. „nepravidelnosti v řízení“.206 Konkrétně se jedná o odnětí práva být slyšen. Dané
ustanovení tak představuje jednu z výjimek zjednodušeného oběhu soudních rozhodnutí.
Ochrana práv odpůrce je v tomto směru zajištěna dvojím způsobem. Již ve státě původu
má soud povinnost přerušit řízení, ke kterému se odpůrce mající obvyklé bydlištěm v jiném
státě nedostaví, dokud se neprokáže, že odpůrce mohl být písemně vyrozuměn o zahájení
řízení v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, který by mu umožnil
přípravu na jednání před soudem, nebo že k tomu byly učiněny veškeré nezbytné kroky
(článek 18 odst. 1 Nařízení Brusel IIbis). Na základě námitek odpůrce, zkoumá poté soud
státu, kde má být rozhodnutí uznáno, zda byly splněny podmínky stanovené článkem 22
písm. b) Nařízení Brusel IIbis. Pokud soud shledá, že došlo k porušení práva odpůrce
účastnit se řízení ve státě původu, odepře uznání cizího rozhodnutí.207
K problematice pozitivních kompetenčních sporů se vztahují poslední dva důvody
pro neuznání rozhodnutí (článek 22 písm. c) a d) Nařízení Brusel IIbis). V obou případech
se jedná o neslučitelnost buď s rozhodnutím vydaným v řízení mezi stejnými stranami
v členském státě, v němž se o uznání rozhodnutí žádá, anebo s dřívějším rozhodnutím
vydaným v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, za předpokladu, že toto dřívější
rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné k uznání rozhodnutí v členském státě, v němž se
o uznání žádá. Uvedená ustanovení souvisejí se zásadou litispendence zakotvenou v článku
19 Nařízení Brusel IIbis. Díky této zásadě by (minimálně na unijní úrovni) nemělo
docházet k situaci, kdy budou různými státy vydána mezi týmiž stranami neslučitelná
rozhodnutí. Přesto, že se úprava přijatá Nařízením Brusel IIbis snaží tomuto zabránit,
mohou v praxi takové okolnosti nastat, a to například v situaci, kdy druhý z manželů zahájí
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další řízení o rozvod před soudy jiného státu a manžel, který zahájil řízení dříve v jiném
státě, nevznese u druhého soudu námitku překážky litispendence, nebo tentýž manžel podá
návrh na rozvod u více soudů různých států. Pokud se jedná o neslučitelnost s rozhodnutím
vydaným ve státě uznání, není vyžadováno, aby šlo o rozhodnutí dřívější (jako je tomu
v případě rozhodnutí jiného státu).208 Doba vydání domácího rozhodnutí tedy není
relevantní a jeho pouhá existence brání uznání s ním neslučitelného rozhodnutí vydaného
v jiném členském státě.
Vymezením neslučitelných rozhodnutí se zabýval Soudní dvůr.209 Pro určení, zda
jsou dvě rozhodnutí neslučitelná, je dle názoru ESD třeba zkoumat, zda se vzájemně
vylučují právní následky, které tato rozhodnutí vyvolávají. V předmětné věci byla
rozhodnutím německého soudu manželovi (německý státní občan žijící v Nizozemí)
stanovena povinnost platit manželce výživné. Následně bylo manželství nizozemským
soudem rozvedeno podle německého práva. Jelikož manžel neplnil vyživovací povinnost,
podala manželka (v době, kdy rozhodnutí o rozvodu manželství ještě nebylo v Německu
uznáno) v Nizozemí návrh na výkon rozhodnutí vydaného v Německu. Ačkoli se
interpretace ESD vztahovala k Bruselské úmluvě, lze jeho závěry využít i pro výklad
Nařízení Brusel IIbis, kdy Soudní dvůr uvedl, že Bruselskou úmluvu je nutné interpretovat
v souladu s jejím hlavním cílem, kterým je zajištění volného pohybu rozhodnutí mezi
smluvními (členskými) státy EU. K naplnění tohoto cíle je pak nezbytné, aby uznáním
cizího rozhodnutí bylo dosaženo toho, že dané rozhodnutí bude mít v ostatních státech
stejné účinky jako by šlo o rozhodnutí tuzemské. Stejně tak je i v případě Nařízení Brusel
IIbis při v zásadě automatickém uznávání rozhodnutí soudů jiných členských států
vycházeno ze vzájemné důvěry. Je logické, že kdyby mělo v dožádaném státě rozhodnutí
jiné účinky než ve státě původu, nemělo by takovéto uznávání příliš smysl. Nicméně
v uvedené věci je předpokladem pro výkon rozhodnutí o výživném manželky existence
manželství. Je třeba zdůraznit, že v rozhodné době nebylo Nařízení Brusel IIbis účinné
a otázky rozvodu manželství byly Bruselskou úmluvou vyloučeny z její působnosti.
Otázku uznání a vykonatelnosti cizího rozhodnutí proto bylo třeba řešit podle
vnitrostátního práva dožádaného státu. Jestliže pak vymezené důvody v dožádaném státě
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brání vykonatelnosti rozhodnutí, nemusí být takové rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné.
V současnosti je z uvedeného rozhodnutí využitelná pouze argumentace, a to s ohledem na
skutečnost, že uznávání ve věcech rozvodu upravuje Nařízení Brusel IIbis a otázka
vyživovacích povinností je výslovně vyloučena z působnosti Nařízení Brusel Ibis 210 a je
upravena Nařízením o výživném. Přesto i ve světle současných úprav lze dospět k závěru,
že nizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství a výkon německého rozhodnutí o přiznání
výživného manželce způsobují právní následky, které se vzájemně vylučují. Tato
rozhodnutí lze tedy označit za neslučitelná, a proto by nemohlo být rozhodnutí o výživném
v Nizozemí podle článku 22 písm. c) Nařízení Brusel IIbis uznáno, neboť v době, kdy byl
žádán výkon německého rozhodnutí předpokládajícího trvání manželství, již toto
manželství neexistovalo. Generální advokát nicméně doplnil (a my se s jeho názorem
ztotožňujeme), že pokud by bylo žádáno o výkon exekučního příkazu vydaného na
uhrazení výživného, na které vznikl nárok již před zánikem manželství, o neslučitelnost
rozhodnutí by se nejednalo.211
Analyzovaný případ dále objasňuje, proč je Nařízením Brusel IIbis stanovena pro
neslučitelnost rozhodnutí pouze podmínka, že jde o řízení mezi týmiž stranami, a není
vyžadováno, aby se jednalo o rozhodnutí vydaná ve stejné věci, neboť není vyloučeno, aby
se vzájemně vylučovaly právní následky rozhodnutí vydaných v odlišných věcech.212
V uvedeném nebylo uznáno cizí rozhodnutí o výživném na manželku z důvodu
existence rozhodnutí o rozvodu manželství. Obdobně by však bylo možné například
neuznat cizí rozhodnutí o rozvodu manželství za předpokladu, že by v dožádaném státě
(nebo v jiném členském státě či ve třetí zemi) bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení
jednoho z manželů za mrtvého. V takovém případě by manželství zaniklo ke dni právní
moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého a později, v době požadování uznání rozhodnutí
o rozvodu, by již nebyla splněna nutná podmínka existence manželství. Právní následky
těchto rozhodnutí by se vylučovaly, neboť by dle nich došlo k zániku manželství v různou
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dobu. Kromě toho nelze rozvést manželství, resp. uznat rozhodnutí o rozvodu manželství,
které již neexistuje.
Další podmínkou pro neuznání neslučitelného rozhodnutí je, že se musí jednat
o neslučitelnost dvou rozhodnutí vydaných soudy různých států. Ustanovení tedy nedopadá
na neslučitelná rozhodnutí vydaná ve stejném státě. Soudním dvorem213 bylo zdůrazněno,
že taxativní důvody pro neuznání rozhodnutí je třeba interpretovat restriktivně, neboť
představují výjimku ze zásady volného pohybu rozhodnutí soudů členských států Evropské
unie a automatického uznávání.214 Z předpokladu vzájemné důvěry mezi státy vyplývá
i pravomoc soudů státu, kde bylo rozhodnutí vydáno, posoudit prostřednictvím opravných
prostředků daného státu oprávněnost takového rozhodnutí. Soudy ostatních členských států
již nejsou oprávněny přezkoumávat cizí rozhodnutí ve věci samé.215 Případné odmítnutí
výkonu rozhodnutí z důvodu neslučitelnosti s jiným rozhodnutím vydaným v tomtéž státě
by se v podstatě rovnalo přezkumu rozhodnutí ve věci samé, což je Nařízením Brusel IIbis
vyloučeno. Legalitu rozhodování ve státech by tedy měly dostatečně zaručovat opravné
prostředky. S restriktivním výkladem Soudního dvora nelze než souhlasit, neboť jednotlivé
národní právní řády poskytují dostatek prostředků, jak se proti vydanému rozhodnutí bránit
a není proto důvod tak činit až ve fázi, kdy má být rozhodnutí vykonáno.
Důvodem pro odepření uznání není dle Nařízení Brusel IIbis nedostatek pravomoci,
resp. příslušnosti soudů státu, jehož rozhodnutí má být uznáno, když nařízení naopak
výslovně zakazuje přezkum příslušnosti. Svou příslušnost posuzuje výlučně soud původu.
Vzhledem k tomu, že se uznávání v rámci Nařízení Brusel IIbis týká pouze těch
rozhodnutí, která byla vydána orgány členských států EU, nemělo by docházet k situacím,
kdy by rozhodnutí vydal soud, jehož pravomoc by byla založena na základě exorbitantních
norem, když členské státy unie mají povinnost přednostně aplikovat Nařízení Brusel IIbis.
Jestliže není možné podle Nařízení Brusel IIbis uznat cizí rozhodnutí, pak nemůže
být ani následně uznáno dle národních právních předpisů (je vyloučeno subsidiární použití
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vnitrostátního práva).216 Je však třeba dodat, že v rámci evropské unie nedochází
k neuznání cizího rozhodnutí z důvodu neslučitelnosti příliš často.217
5.3.2 Odepření uznání dle mezinárodních smluv
Co se týká uznávání rozhodnutí ve věcech rozvodů manželství vydaných smluvními státy
podle Haagské rozvodové úmluvy, pak není přímo úmluvou stanoveno, zda se tato
rozhodnutí uznávají automaticky, nebo zda je vyžadováno zvláštní řízení. Způsob uznání je
tedy ponechán na zvážení jednotlivých smluvních států. V České republice se ustálila
praxe, kdy není nutné zvláštní řízení (rozhodnutí Nejvyššího soudu o uznání cizího
rozhodnutí podle § 51 odst. 2 ZMPS).218 Haagská rozvodová úmluva pak výslovně
vylučuje přezkum cizího rozhodnutí ve věci samé.219
Důvody pro neuznání rozhodnutí dle Haagské rozvodové úmluvy jsou vymezeny
články 7 až 10. Uznání rozhodnutí může být odmítnuto z důvodů závažných procesních
vad řízení ve státě původu, z důvodu neslučitelnosti s dřívějším rozhodnutím týkajícím se
manželského stavu účastníků, které bylo vyneseno ve státě dožádání, nebo v němž bylo
uznáno, anebo v němž jsou splněny podmínky pro uznání (překážka rei iudicatae),
z důvodu rozporu s veřejným pořádkem. Jedná se o důvody pro neuznání, které jsou
obdobné jako v Nařízení Brusel IIbis. Navíc je podle článku 7 úmluvy možné odmítnout
uznání rozhodnutí o rozvodu, pokud byli manželé v době rozvodu výlučně příslušníky
států, jejichž zákonodárství nezná rozvod.
Kromě toho měly smluvní státy nejpozději při ratifikaci možnost vyhradit si právo
neuznat cizí rozhodnutí podle článku 19 odst. 1 a 2 Haagské rozvodové úmluvy. Výhradu
ve smyslu článku 19 odst. 1 učinila Česká republika, jak již bylo zmíněno v kapitole 2
věnující se vymezení pramenů upravujících mezinárodní rozvody manželství.
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Důsledkem kompetenčních sporů (pozitivních) tak může být, stejně jako v případě
Nařízení Brusel IIbis, neuznání rozhodnutí z důvodu jeho neslučitelnosti s dřívějším
rozhodnutím. Otázka neslučitelnosti byla již rozebrána výše. Nicméně zatímco Nařízení
Brusel IIbis stanovuje, že musí jít o rozhodnutí vydaná mezi stejnými stranami, Haagská
rozvodová úmluva uvádí, že se takové rozhodnutí musí týkat manželského stavu
účastníků.220 Přesto, že se zvolená terminologie liší, máme za to, že interpretačně lze na
základě obou uvedených ustanovení dospět ke stejnému výsledku.
Haagská rozvodová úmluva však nemusí být smluvními státy při uznávání cizích
rozhodnutí aplikována, pokud lze užít právní předpisy, které jsou pro uznání příznivější.221
Přesto, že má úmluva aplikační přednost před dvoustrannými smlouvami uzavřenými se
smluvními státy Haagské rozvodové úmluvy i před ZMPS, není užití těchto pramenů
vyloučeno, jestliže stanovují příznivější podmínky a lze tedy na jejich základě rozhodnutí
spíše uznat.
Dvoustranné smlouvy o právní pomoci též obsahují úpravu uznání rozhodnutí ve
věcech rozvodu manželství vydaných orgány smluvních států. Co se týká potřeby
zvláštního řízení pro uznání, nebo automatického uznání, pak je nezbytné vždy zkoumat
konkrétní úpravu jednotlivých smluv, neboť některé z uvedených smluv nevyžadují
zvláštní řízení jako podmínku uznání rozhodnutí druhého smluvního státu,222 jiné ho
naopak předpokládají.223
Stejně tak se částečně odlišují i důvody pro neuznání rozhodnutí vymezené
smlouvami. Rozhodnutí druhého smluvního státu tak například nebude uznáno z důvodu
překážky rei iudicatae (existence dřívějšího pravomocného rozhodnutí vydaného orgánem
dožádaného státu v téže věci, případně mezi týmiž účastníky), z důvodu výlučné
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pravomoci orgánů dožádaného státu ve věci (podle dvoustranné smlouvy), dále pokud
rozhodnutí není ve státě původu pravomocné, nebo soud ve státě původu nerozhodoval
podle dotčené dvoustranné smlouvy, ani podle právního řádu dožádaného státu, nebo
rozhodující orgán aplikoval právní řád v rozporu s dvoustrannou smlouvou, nebo řízení ve
státě původu trpí závažnými procesními vadami, nebo rozhodující orgán nebyl podle
dvoustranné smlouvy či právního řádu dožádaného státu příslušný, nebo má dožádaný stát
za to, že uznání rozhodnutí naruší jeho svrchovanost, bezpečnost či bude v rozporu se
základními zásadami jeho právního řádu, nebo je dána překážka litispendence, nebo by
uznání rozhodnutí narušilo veřejný pořádek.
Všechny dotčené dvoustranné smlouvy o právní pomoci, jimiž je ČR vázána,
a které upravují otázky spojené s rozvodem manželství, vymezují jako důvod pro neuznání
rozhodnutí překážku res iudicatae. Některými ze smluv jsou pak v tomto směru upraveny
i další podmínky jako totožnost stran nebo věci, či zda je tato překážka (věci rozhodnuté)
relevantní pouze mezi rozhodnutími vydanými ve smluvních státech, nebo zda je též
důvodem pro neuznání dříve vydané rozhodnutí třetího státu, které je v dožádaném státě
uznáno (nebo je uznatelné). Častým důvodem je pak výlučná pravomoc soudů dožádaného
státu. Ostatní se v jednotlivých smlouvách liší a je tedy vždy třeba zkoumat důvody pro
odepření uznání ve vztahu ke konkrétní smlouvě, která má být aplikována. Nicméně právě
překážka věci rozhodnuté, nebo porušení výlučné pravomoci jsou důvody spojené
s problematikou pozitivních sporů o pravomoc.
5.3.3 Odepření uznání dle českého vnitrostátního práva
Nespadá-li věc do působnosti žádného z výše uvedených předpisů (Nařízení Brusel IIbis,
Haagské rozvodové úmluvy nebo některé dvoustranné smlouvy), aplikují české soudy na
otázky uznání cizích rozhodnutí o rozvodu manželství ZMPS.
Cizí rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství nejsou podle ZMPS v České
republice uznávána automaticky, ale uznávají se na základě zvláštního rozhodnutí.224
Důvodem toho je skutečnost, že české soudy zkoumají i bez návrhu, zda nebrání uznání
rozhodnutí výlučná pravomoc, rozpor s veřejným pořádkem nebo nedostatek vzájemnosti.

224

§ 51 odst. 1 ZMPS.
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Kdyby byla cizí rozhodnutí o rozvodech uznávána bez zvláštního řízení, nebylo by možné
uvedené důvody zkoumat, pokud by se jich nedovolal některý z účastníků řízení. Příslušný
k uznání cizích rozhodnutí ve věcech rozvodů je pak Nejvyšší soud ČR, přičemž
podmínkou založení pravomoci soudu je, aby byl alespoň jeden z manželů v době vydání
rozhodnutí o rozvodu státním příslušníkem České republiky.225 Návrh na uznání
rozhodnutí může podat buď některý z účastníků řízení o rozvod manželství, nebo ten, kdo
prokáže právní zájem. Výjimkou z požadavku uznání rozhodnutí ve zvláštním řízení jsou
ta řízení, jejichž účastníci byli v rozhodné době státními občany státu, o jehož rozhodnutí
jde. Taková rozhodnutí pak mají v České republice automaticky stejné právní účinky jako
pravomocná rozhodnutí českých soudů. Stejně tomu bude v případě, že jsou účastníci
občany různých cizích států a rozhodnutí se uznává v domovských státech všech
účastníků226 (má-li některý z manželů dvojí státní občanství, je podle ZMPS rozhodná
státní příslušnost nabytá naposledy).227
Důvody pro neuznání rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení
manželství za neplatné jsou Nařízením stanoveny velmi restriktivně.228 Jinak je tomu ve
vztazích mimo dosah působnosti Nařízení Brusel IIbis (a při absenci mezinárodní
smlouvy), kdy lze na základě § 15 ZMPS odmítnout uznání cizího rozhodnutí dle širšího
spektra důvodů, jako je např. výlučná pravomoc českých soudů rozhodovat ve věci (oba
manželé mají pouze české státní občanství a zároveň obvyklé bydliště na území České
republiky), nedostatek mezinárodní příslušnosti cizího orgánu (ledaže se jí účastník řízení,
vůči němuž návrh směřuje, dobrovolně podrobí)229, překážka litispendence nebo překážka
rei iudicatae, řízení ve státě původu je stiženo závažnou procesní vadou, uznání by se
zjevně příčilo veřejnému pořádku, nebo není zaručena vzájemnost. Uvedený výčet důvodů
pro neuznání je taxativní. Je-li tedy rozhodnutí, které má být v České republice uznáno, ve
smyslu § 14 ZMPS pravomocné, podal-li návrh na uznání některý z manželů (nebo osoba
mající na tom právní zájem) a není-li naplněn žádný z důvodů pro odepření uznání, pak
225

§ 51 odst. 2 ZMPS. KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní
právo soukromé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 381 – 382.
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§ 52 ZMPS.
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§ 28 odst. 1 a 2 ZMPS. Blíže k úpravě dvojí státní příslušnosti v ZMPS viz oddíl 4.3.1.
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Článek 22 Nařízení Brusel IIbis.
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ZAVADILOVÁ, Marta; JIRMANOVÁ, Miroslava. Uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských. In
PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta a kol. Zákon
o mezinárodním právu soukromém – Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 344 – 353.
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musí být cizí rozhodnutí o rozvodu manželství uznáno. Rozhodování o uznání je omezeno
výhradně na zjišťování těchto podmínek.230
Na rozdíl od Nařízení Brusel IIbis nebo mezinárodních smluv, které v podstatě
vzájemnost dotčených států automaticky předpokládají (resp. lze říci, že mezinárodní
smlouva či unijní předpis by měly formální vzájemnost zaručovat), nelze vzájemnost
uznávání rozhodnutí se státy, s nimiž nemá Česká republika uzavřenou žádnou smlouvu,
ani nejsou členskými státy Evropské unie, nijak přímo vynutit (jedinou možností může být
„nepřímé donucení“, kdy by nebyla v ČR uznávána rozhodnutí třetích států). Vzájemnost
je však nutné zkoumat pouze v případě, že rozhodnutí, které má být v ČR uznáno směřuje
proti českému státnímu občanovi. Pokud rozhodnutí směřuje proti cizímu státnímu
příslušníkovi, není vzájemnost vyžadována. Ačkoli je v současnosti význam vzájemnosti
stále nižší, přesto stále zastává v rámci národních právních řádů významné postavení.
„Lpění“ na vzájemnosti v podstatě jakoby demonstruje zdrženlivý přístup států k uznání
cizích rozhodnutí bez existence mezinárodní smlouvy (resp. unijního předpisu). 231 Na
základě § 13 ZMPS poskytuje českým soudům informace o vzájemnosti ze strany cizího
státu, jehož rozhodnutí má být uznáno, ministerstvo spravedlnosti. Případná existence
prohlášení cizího státu o vzájemnosti usnadňuje zjišťování, zda je splněn tento předpoklad
pro uznání rozhodnutí (prohlášení vzájemnosti upravoval § 54 zákona č. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním, současný ZMPS již takovéto ustanovení
ani neobsahuje). Jinak záleží na posouzení, zda je ve vztahu k danému státu vzájemnost
dána.232 Není nicméně nutné, aby byla vzájemnost zajištěna unijním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou, ale postačuje, aby byl českým soudem (resp. Nejvyšším soudem
ČR) rozhodujícím o uznání cizího rozhodnutí zjištěn „skutečný stav“ podle národního
práva státu, jehož rozhodnutí má být uznáno (postačuje, že pokud by bylo žádáno uznání
českého rozhodnutí ve třetím státě, aby dle jeho právních předpisů zřejmě k uznání
českého rozhodnutí došlo), nebo postačuje, že je zachovávána praxe.233
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Důsledkem pozitivních sporů o pravomoc může být podle ZMPS neuznání
rozhodnutí, jestliže se o témže právním poměru vede řízení u českého soudu a toto řízení
bylo zahájeno dříve, než bylo zahájeno řízení v cizině, v němž bylo vydáno rozhodnutí,
jehož uznání se navrhuje,234 nebo jestliže o témže právním poměru bylo českým soudem
vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v České republice již uznáno pravomocné
rozhodnutí orgánu třetího státu.235 K oběma těmto překážkám uznání české soudy přihlížejí
pouze v případě, že se jich dovolá účastník řízení, vůči němuž má být cizí rozhodnutí
uznáno, pokud však není jejich existence orgánu rozhodujícímu o uznání známa jinak.236
Takovéto ustanovení obsahuje až současná úprava ZMPS, z § 64 zákona č. 97/1963
nevyplývalo, že by se museli některého důvodu pro neuznání rozhodnutí dovolávat
účastníci, ale naopak jak ze znění předchozího zákona o mezinárodním právu soukromém
a procesním, tak z judikatury Ústavního soudu vyplývala povinnost soudů zabývat se
všemi okolnostmi rozhodnými pro posouzení otázky uznání cizího rozhodnutí. Porušení
této povinnosti označil Ústavní soud za porušení práva na spravedlivý proces. 237 Dle
současné úpravy má Nejvyšší soud povinnost přezkoumat splnění požadavků kladených na
uznání cizích rozhodnutí bez ohledu na to, zda některý z účastníků vznese či nevznese
námitky pro neuznání, nicméně s výjimkou § 15 odst. 1 písm. b), c), d) ZMPS.
Ačkoli uznání brání překážka litispendence,238 (řízení v ČR bylo zahájeno dříve než
řízení v cizím státě), dojde-li později ke skončení českého řízení jinak než rozhodnutím ve
věci samé, pak zároveň odpadá i překážka věci zahájené a cizí rozhodnutí lze poté již
uznat. Možnost „odpadnutí“ námitky litispendence připouští ve smyslu § 83 odst. 1 OSŘ
a též judikatura Nejvyššího soudu,239 a to kdykoli během řízení, tj. před pravomocným
skončením (uvedené platí jak v řízení před soudy prvního stupně, tak před soudy
odvolacími) ve věci samé nebo zastavením řízení. Odpadne-li překážka věci zahájené, je
možné pokračovat v později zahájeném řízení, neboť v době rozhodování ve věci samé již
tato překážka neexistuje.
234
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Odepření uznání rozhodnutí z důvodu překážky věci rozsouzené je možné pouze,
pokud bylo českým soudem o témže právním poměru (stejný předmět řízení mezi týmiž
osobami) vydáno pravomocné rozhodnutí. Nenabylo-li dosud české rozhodnutí o rozvodu
právní moci, potom bude cizí rozhodnutí uznáno. Obdobě je tomu v případě rozhodnutí
třetích států, která byla v ČR uznána, neboť jsou jim přiznávány stejné účinky jako
rozhodnutím domácím. Jak v tomto případě (rei iudicatae), tak v případě litispendence ve
smyslu § 15 odst. 1 písm. b) ZMPS je předpokladem skutečnost, že se jedná o tentýž
právní poměr (totožnost věci je dána totožností účastníků a totožností předmětu řízení). Jak
jsme již uvedli, není otázka totožnosti účastníků v řízeních o rozvodech manželství
problematická. Totožnost předmětu řízení je dle judikatury Nejvyššího soudu ČR určena
žalobním petitem, tedy tím, čeho se navrhovatel domáhá. Petit je pak vymezen skutkovými
okolnosti případu, kterými je požadovaný návrh odůvodněn. „Podstatu skutku (skutkového
děje) lze přitom spatřovat především v jednání (a to ve všech jeho jevových formách)
a v následku, který jím byl způsoben; následek je pro určení skutku podstatný proto, že
umožňuje z projevů vůle jednajících osob vymezit ty, které tvoří skutek. Odtud plyne, že
totožnost skutku je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání anebo totožnost
následku. Pro posouzení, zda je dána překážka věci pravomocně rozhodnuté, není
významné, jak byl skutek, který byl předmětem původního řízení, posouzen soudem po
právní stránce nebo zda byl po právní stránce posouzen správně. O stejný předmět řízení
jde i tehdy, jestliže v novém řízení je stejný skutek právně kvalifikován jinak než v řízení
původním.“240 Z formulace ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) a c) ZMPS lze nicméně
dovodit, že cizí rozhodnutí o rozvodu manželství nelze podle těchto ustanovení uznat
v případě, že bylo v ČR dříve zahájeno řízení o rozvodu týchž manželů, nebo bylo v České
republice vydáno pravomocné rozhodnutí (či uznáno rozhodnutí třetího státu) ve věci
rozvodu manželství. Nebylo by tak možné například odepřít uznání rozhodnutí z důvodu
neslučitelnosti s jiným rozhodnutím tak, jak je to umožněno článkem 22 písm. c) Nařízení
Brusel IIbis, kterým je kladen pouze požadavek na totožnost účastníků, ale nikoli na
předmět řízení.
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Pozitivní kompetenční spory mohou dále zapříčit odepření uznání rozhodnutí, je-li
porušena výlučná pravomoc českých soudů nebo z důvodu nedostatku mezinárodní
příslušnosti (pravomoci) orgánů cizího státu (ta nebrání uznání, jestliže se účastník, proti
kterému rozhodnutí směřuje, pravomoci cizího orgánu podrobil, například tím, že se
dostavil k řízení ve státě původu, aniž by vznesl námitku nedostatku pravomoci), přičemž
by tyto podmínky měly soudy posuzovat i bez námitky účastníků. Jak již bylo uvedeno
výše, mohla by být za nedostatečnou považována zejména pravomoc cizího orgánu
založená prostřednictvím exorbitantní normy. Do výlučné pravomoci českých soudů (tedy
věcí, které smějí být projednávány výhradně tuzemskými justičními orgány) mohou spadat
případy mající určitý blízký vztah k území ČR (typicky poloha nemovité věci, o níž se ve
sporu jedná, v České republice) – tzv. teritoriální pravomoc – a dále věci vztahující se
k určitým osobám, tedy státním příslušníkům České republiky – tzv. personální pravomoc.
Jestliže daná věc spadá do výlučné pravomoci českých soudů, pak projednání a rozhodnutí
takovéto věci před soudem cizího státu nemá pro oblast tuzemského práva žádné následky,
je k němu přistupováno, jako by neexistovalo. Naopak spadá-li věc do výlučné pravomoci
soudů cizího státu, pak není s ohledem na zásadu procesní ekonomie dána pravomoc soudů
ČR, neboť české rozhodnutí by v cizině nemohlo být uznáno. Není tedy potřebné, efektivní
a hospodárné takovou věc před českými soudy projednávat.241
5.3.4 Dílčí závěr
Neuznání cizího rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství může být důsledkem pouze
pozitivních kompetenčních sporů o pravomoc, neboť v případě negativních ani k vydání
rozhodnutí dojít nemůže, když mají soudy všech států za to, že nemají pravomoc danou
věc projednat a rozhodnout.
Nařízení Brusel IIbis vymezuje jako důvod pro neuznání cizího rozhodnutí zjevný
rozpor s veřejným pořádkem, závažné vady řízení a neslučitelnost rozhodnutí. Škála
podmínek pro uznání, resp. důvodů pro odepření cizího rozhodnutí ve věcech
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mezinárodních rozvodů manželství je pak širší postupujeme-li podle českého práva
(ZMPS) nebo (některých) dvoustranných mezinárodních smluv.
Na rozdíl od jiných pramenů neupravuje Nařízení Brusel IIbis (a obdobně též
Haagská rozvodová úmluva) jako důvod pro odepření uznání rozhodnutí porušení výlučné
pravomoci / příslušnosti soudů některého státu. Takovéto ustanovení by v nařízení bylo
nadbytečné, a to z toho důvodu, že předpokladem aplikace Nařízení Brusel IIbis je
relevantní mezinárodní prvek. Nemělo by tedy docházet k situacím, kdy by soud některého
členského státu vydal na základě Nařízení Brusel IIbis rozhodnutí o rozvodu manželství
účastníků, kteří by byli pouze státními občany jednoho smluvního státu a současně měli
oba na území tohoto státu své obvyklé bydliště. Kromě toho by ani v souladu s článkem 3
Nařízení Brusel IIbis nemohly být jako příslušné určeny soudy jiného členského státu, než
je ten, kde manželé žijí a jehož jsou státními občany. Je-li pak dán mezinárodní prvek (ať
už na základě státního občanství manželů či jejich obvyklého bydliště), neobsahuje
Nařízení Brusel IIbis ve věcech rozvodů žádné ustanovení, které by zakládalo výlučnou
pravomoc soudů některého státu.
Co se týká případné možnosti nedostatku příslušnosti soudu členského státu EU,
nelze se této „vady“ dovolávat až v řízení o uznání rozhodnutí, ale účastníci mají možnost
vznést námitku příslušnosti v původním řízení. Je-li soudem státu původu příslušnost
určena na základě nařízení, není ani možné odepřít uznání rozhodnutí z důvodu, že by
určení příslušnosti bylo v rozporu s veřejným pořádkem.242
Oproti tomu, jedná-li se o otázku uznání rozhodnutí soudů nečlenských států, pak
v závislosti na konkrétním aplikovatelném předpise může mít nerespektování pravomoci
nebo spíše řečeno „neřešení“ kompetenčního sporu za následek neuznání cizího rozhodnutí
v dožádaném státě. Takové rozhodnutí se pak stává bezvýznamným, nemůže-li být ve
druhém státě uznáno a vykonáno. Přesto lze konstatovat, že neuznání rozhodnutí z důvodu
porušení výlučné pravomoci soudů dožádaného státu, bude ve věcech rozvodů výjimečné,
neboť pro určení pravomoci pro rozvod manželství nebývají užívána pravidla zakládající
výlučnou pravomoc. Jak bylo uvedeno výše, je naopak typické užívání vícera
alternativních pravidel.
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Všechny druhy pramenů pak jako důvod pro neuznání rozhodnutí zakotvují zásadu
rei iudicatae (případně zásadu litispendence). Jednotlivé úpravy se však liší vymezením
tohoto pravidla a požadavky, které jsou předpokládány. Zatímco Nařízením Brusel IIbis
a Haagskou rozvodovou úmluvou je užíván termín „neslučitelnost“ rozhodnutí,
dvoustrannými smlouvami je přijímán pojem totožného právního poměru, resp. téže věci
(případně zároveň mezi týmiž účastníky). Takovéto rozdílné vymezení lze odůvodnit tím,
že jak úprava podmínek pro uznání cizího rozhodnutí vymezená v ZMPS a dvoustranných
smlouvách je obecná. Nedopadá pouze na rozhodnutí o rozvodu manželství, ale týká se
širšího okruhu občanskoprávních a obchodněprávních věcí (rozhodnutí). Oproti tomu
Nařízení Brusel IIbis a zejména Haagská rozvodová úmluva se zaměřují výslovně na
rozvody manželství. Ačkoli do působnosti nařízení spadají dále otázky týkající se
rodičovské zodpovědnosti, jsou důvody pro neuznání upraveny výhradně pro rozhodnutí
ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné. Haagská rozvodová
úmluva pak dopadá pouze na otázky uznání rozvodů a zrušení manželského soužití a je
tedy možné úpravu uznání rozhodnutí v těchto pramenech přizpůsobit konkrétnímu okruhu
věcí (mezinárodním rozvodům manželství).
Závěrem lze shrnout, že je-li možné na danou věc aplikovat Nařízení Brusel IIbis,
nemělo by z důvodů pozitivních sporů o pravomoc příliš často docházet k odepření uznání
rozhodnutí o rozvodu vydaného soudem jiného členského státu. Důvodem toho je zejména
skutečnost, že nařízení upravuje mechanismy přijaté k řešení pozitivních kompetenčních
sporů již v průběhu původního řízení (překážka litispendence), a dále je ve fázi uznání
rozhodnutí výslovně zakázán přezkum příslušnosti soudu země původu. K odepření uznání
cizího rozhodnutí dle Nařízení Brusel IIbis tak bude docházet pouze v případech, kdy
nebyl případný konflikt pravomocí řešen včas.
Pro uznání cizích rozhodnutí představují pozitivní kompetenční spory větší
nebezpečí, je-li postupováno podle ZMPS, případně podle některých dvoustranných
mezinárodních smluv, dle nichž může být, mimo jiné, důvodem pro neuznání též porušení
pravidel mezinárodní příslušnosti, nebo nerespektování výlučné pravomoci. Kromě toho je
ZMPS předpisem závazným pouze pro české soudy a případné spory o pravomoc tak dle
něj lze jen obtížně řešit již v původním řízení o rozvod manželství.
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6 Řešení kompetenčních sporů
Jak jsme již uvedli, ačkoli může být v některých případech uplatnění téhož nároku u více
soudů pro jednu ze stran výhodné (například z důvodu rychlosti některého z řízení či
příznivějšího výsledku), převažují negativní dopady a komplikace s tím spojené většinou
dopadají na oba účastníky (například vyšší náklady či odepření uznání cizího rozhodnutí).
Zápory paralelních řízení jsou natolik zásadní, že motivují k jejich předcházení. Za tím
účelem jsou přijímány různé mechanismy mající za cíl buď pozitivním sporům o pravomoc
zamezit, případně je alespoň omezit, nebo v případě jejich vzniku zakotvit postupy
k vyřešení těchto sporů.
V této kapitole jsou analyzovány možnosti, jak omezovat paralelní řízení a tím
předcházet pozitivním kompetenčním sporům.
Ještě závažnější důsledky pak mají negativní spory o pravomoc. Jak jsme uvedli,
jsou právními úpravami (národními, unijními i mezinárodními) upravovány postupy
k řešení pozitivních konfliktů pravomocí. To ovšem nelze říci o sporech negativních,
neboť „vnucení pravomoci“ soudu státu, který má za to, že není příslušný věc rozhodovat,
by bylo přílišným zásahem do státní suverenity. Dále se proto budeme zabývat otázkou,
jak by bylo případně možné řešit spory negativní.

6.1 Výlučná pravomoc
Již v kapitole 5 Důsledky kompetenčních sporů (oddílu 5.3.3 České vnitrostátní právo)
jsme jako důvod pro neuznání cizího rozhodnutí vymezili nerespektování výlučné
pravomoci. Výlučná pravomoc soudů některého státu znamená, že danou věc smějí
projednávat a rozhodovat výhradně justiční orgány tohoto státu.243 Jestliže spadá věc
(rozvod manželství) do výlučné pravomoci soudů některého státu, pak je tedy současně
vyloučena pravomoc soudů ostatních států. To znamená, že není možné založit pravomoc
více různých států, resp. jejich soudů.
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. ledna 2016, sp. zn. 26 Cdo 4794/2015.
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Výlučná pravomoc soudů se v praxi uplatňuje u věcných práv, a to konkrétně
především ve sporech o věci nemovité. Spory týkající se nemovitostí spadají do výlučné
pravomoci (příslušnosti) soudů států, na jejichž území se nemovitost nachází.244 Případný
pozitivní konflikt pravomocí je řešen ve prospěch státu s výlučnou pravomocí. Soud, před
kterým bylo zahájeno původní řízení, má povinnost ex offo prohlásit nedostatek své
pravomoci a toto řízení zastavit.245
Výlučná pravomoc může vyplývat jak z vnitrostátního právního předpisu, tak
i z unijního či mezinárodního.
Přijetí jediného pravidla zakládajícího výlučnou pravomoc soudů některého státu ve
věcech rozvodu manželství by bylo třeba uskutečnit prostřednictvím jednotné úpravy.
Jestliže by například české vnitrostátní právo obsahovalo jediné pravidlo pro určení
pravomoci soudu, pak by takováto úprava nezavazovala ostatní státy a k pozitivním
kompetenčním sporům by docházelo i nadále. Kromě toho by situace, kdy by soudy
některého státu aplikovaly na veškeré mezinárodní rozvody manželství pouze své právo
(své jurisdikční normy) a tím nebraly vůbec v potaz právní řády ostatních států, mohla být
považována za odporující mezinárodnímu veřejnému právu. Navíc by pravidlo zakládající
výlučnou pravomoc při rozvodech muselo zřejmě vést vždy výhradně k soudům daného
státu (jinak by nebylo zajištěno, že ho bude možné uplatnit ve všech případech). Obdobně
jako není podle mezinárodního práva veřejného možné, aby soud aplikoval jen právo
svého státu, není ani přípustné, aby pro všechny rozvody s mezinárodním prvkem stanovil
výlučnou pravomoc svých soudů. Vlastním předpokladem mezinárodního práva je
vzájemné uznávání států a jejich právních řádů.246
Přijetí výlučné pravomoci ve věcech rozvodů není tedy v rámci národních práv
reálné. Co se týká jednotné úpravy, znamenalo by přijetí jediného pravidla, které by vedlo
k určení pravomoci soudů výhradně jednoho státu, úplné zamezení pozitivním
kompetenčním konfliktům. Takovéto řešení by však ve většině případů nebylo v praxi
možné. Konkrétně ve věcech rozvodů manželství nelze stanovit jedno pravidlo, které by
244
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dopadalo na všechny potenciální situace, a to zejména s ohledem na možné přesuny
manželů mezi státy a různá státní občanství.
Jestliže by byly například výlučně pravomocné soudy státu, kde mají manželé
společné bydliště, mohlo by docházet k situacím, kdy nelze založit pravomoc žádného
státu, neboť manželé spolu nežijí, případně ani nikdy nežili, a každý z nich má (a měl)
obvyklé bydliště v jiném státě. Výlučnou pravomoc podle obvyklého bydliště / pobytu
odpůrce či navrhovatele by nebylo možné určit v případech, kdy manželé podají společný
návrh na rozvod (u společného návrhu pak nelze určit dle bydliště kterého z manželů by
měla být pravomoc posuzována). Stejně tak mají-li manželé různá státní občanství, nebylo
by možné aplikovat pravidlo určující pravomoc soudů státu, jehož jsou oba občany.
Na kritériích obsažených v článku 3 Nařízení Brusel IIbis bylo naznačeno, že není
možné ponechat pouze jedno z pravidel, neboť by běžně docházelo k případům, na které
dané pravidlo nelze použít. Naopak by pak pravděpodobně docházelo mnohem častěji
k negativním kompetenčním sporům.
V kapitole 4 Příčiny kompetenčních sporů (zejména v podkapitole 4.2 Alternativní
pravomoci) jsme již dospěli k závěru, že ačkoli existuje jednotná úprava, přesto větší
množství alternativních pravidel v ní upravených, vede k pozitivním konfliktům
pravomocí. Jelikož lze závěrem této podkapitoly konstatovat, že přijetí pouze jediného
společného pravidla není v praxi reálné, nelze považovat ani výlučnou pravomoc za
způsob řešení pozitivních kompetenčních sporů. A to tím spíše, že by takováto úprava
měla opačný efekt – nárůst negativních kompetenčních sporů, které považujeme za
mnohem závažnější problém.

6.2 Litispendence (a res iudicata)
Obě tyto zásady slouží k řešení pozitivních kompetenčních konfliktů.
Překážka věci zahájené (litispendence) brání tomu, aby u soudu probíhalo řízení
o sporu, který již probíhá u soudu jiného státu. Překážka věci rozhodnuté (rei iudicatae)
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brání tomu, aby byl projednáván spor, o němž bylo dříve pravomocně rozhodnuto.
Uvedené principy jsou založeny na zásadě ne bis in idem.247
Důraz je kladen na časový aspekt zahájení řízení, kdy je dána pravomoc soudu,
u něhož bylo řízení ve věci zahájeno jako první, příp. který vydal pravomocný rozsudek.
Jedná se o poměrně jednoduchá objektivní pravidla, která jsou předvídatelná a tím
i posilují právní jistotu. Časový aspekt v zájmu předvídatelnosti převažuje nad jinými
kritérii, která by mohla vést k určení vhodnějšího fóra.248 Oba principy tak zakotvují
relativně striktní pravidla, kdy není dán příliš velký prostor pro případné uvážení soudu.249
Lze říci, že jak zásada litispendence, tak res iudicata jsou jedněmi ze základních principů
rovnosti a spravedlnosti.
Národní ani mezinárodní úpravy neobsahují jednotnou definici této zásady,
nicméně jak z české vnitrostátní úpravy, tak z evropských nařízení lze vytyčit určité znaky.
Jak již bylo řečeno, je jejím hlavním účelem zabránit vedení paralelních řízení v téže věci,
což znamená stejný (nebo úzce související)250 předmět řízení mezi týmiž stranami.251
V případě úpravy mezinárodních rozvodů dle Nařízení Brusel IIbis není stanovena
podmínka na totožnost předmětu řízení, ale návrhy se pouze musí týkat týchž účastníků.252
Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že Nařízení Brusel IIbis upravuje věci týkající se
rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné – v rámci tohoto mohou mít
návrhy odlišný předmět. Vymezení uvedených znaků jsme se věnovali již v podkapitole
3.2 Paralelní řízení (oddíl 3.2.1 týkající se výkladu dle Nařízení Brusel IIbis).
Podmínkou aplikace principu litispendence je trvání řízení (řízení musí být již
zahájeno, ale dosud neskončeno). Aby překážka litispendence vůbec přicházela v úvahu,
247
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musí řízení mezi týmiž stranami probíhat souběžně u soudů různých států. Je-li jedno
z řízení ukončeno, aniž by bylo ve věci samé rozhodnuto, pak zaniká nebezpečí vydání
dvou nebo více neslučitelných rozhodnutí a zaniká tím i situace překážky litispendence.
Litispendence je založena na časovém aspektu, když stanovuje, že řízení, které bylo
zahájeno později, má soud přerušit, dokud nebude rozhodnuto o příslušnosti soudu,
u něhož bylo řízení zahájeno jako první.253 Případně, že později zahájené řízení má být
zastaveno.254 Jsou-li tedy splněny dané podmínky, pak překážka litispendence brání
zahájení druhého řízení v téže věci.
Lze říci, že pravidlo litispendence chrání zájmy obou stran. Navrhovateli zajišťuje,
že druhý z manželů nezahájí řízení o rozvod manželství v jiném státě, kde by například
mohlo docházet k průtahům řízení a podobně. Zároveň však zamezuje navrhovateli, aby
podal více návrhů na rozvod manželství v různých státech s tím, že některé z rozhodnutí by
pro něj mohlo být příznivější.255 Dalším důvodem pro přijetí překážky věci zahájené je
však ochrana před zbytečným přetěžováním soudů, kdy je zbytečné, aby tutéž věc řešilo
více soudů. S tím dále souvisí ochrana před rostoucími náklady řízení (ať už na straně
účastníků či států).
Nevýhodou tohoto principu je, že částečně podporuje forum shopping, neboť
strana, která zahájí řízení jako první, může zvolit forum, které je pro ni vhodnější. Pravidlo
litispendence pak brání tomu, aby druhá ze stran jednala odlišně.256
6.2.1 Litispendence dle českého vnitrostátního práva
Překážka litispendence je v rámci vnitrostátního českého práva (pouze mezi soudy ČR
navzájem) upravena § 83 OSŘ, který stanovuje, že zahájení řízení brání tomu, aby o téže
věci probíhalo u soudu jiné řízení. Případné spory ohledně toho, který ze soudů má věc
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projednat a rozhodnout, řeší na úrovni českého vnitrostátního práva nadřízený soud. Je-li
pak zastaveno řízení před jedním státním soudem, podléhá druhé řízení u jiného soudu
téhož státu stejnému právnímu systému (procesnímu právu). Jinak je tomu logicky
v řízeních mezinárodních. Na mezinárodní úrovni absentuje nějaká ústřední autorita, která
by byla oprávněna rozhodovat kompetenční spory. Navíc soudy různých států aplikují své
procesní a kolizní právo. Z toho vyplývá, že v mezinárodním prostředí jsou problémy
spojené s aplikací pravidla litispendence obtížněji řešitelné.
Litispendenci v případech s mezinárodním prvkem upravuje § 8 odst. 2 ZMPS
odlišně od případů vnitrostátních, když stanovuje, že: „Řízení zahájené v jiném státě
nebrání zahájení řízení o téže věci mezi týmiž účastníky u českého soudu. Bylo-li řízení
u českého soudu zahájeno později než řízení zahájené v jiném státě, může je český soud
v odůvodněných případech přerušit, lze-li předpokládat, že rozhodnutí zahraničního
orgánu bude v České republice uznáno.“ Na rozdíl od čistě vnitrostátních případů nejsou
české soudy tak striktně vázány povinností zastavit řízení přesto, že řízení v ČR bylo
zahájeno později než u některého zahraničního soudu. Mají pouze možnost řízení přerušit.
Zásadní podmínkou přerušení je však předpoklad, že bude možné cizí rozhodnutí v České
republice uznat a vykonat.257 Je-li zjevné, že cizí rozhodnutí nebude možné uznat (např. je
dána výlučná pravomoc českých soudů), pak by bylo bezpředmětné přerušovat řízení
vedené před českým soudem.258 Ve vztahu k cizím soudům tedy není českým právem
pravidlo litispendence ve vlastním slova smyslu přijato. Jedná se o možnost závisející na
úvaze soudu, nikoli povinnost. Na rozdíl od vnitrostátních řízení nemají soudy povinnost
přihlížet k překážce litispendence ex offo jako k nezbytné podmínce řízení.259 Takováto
úprava bývá některými označována jako „měkké pravidlo litispendence“.260
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Co se týká výkladu pojmů „tatáž věc“ mezi „týmiž účastníky“ lze je i pro účely
aplikace ZMPS interpretovat v souladu s § 83 OSŘ. O stejnou věc jde tehdy, pokud je ve
druhém řízení uplatňován stejný nárok nebo stav, o kterém bylo již rozhodnuto (nebo
o němž probíhá jiné řízení), a to v případě, že se uplatňovaný nárok opírá o stejný právní
důvod a týká se týchž osob. Tentýž předmět je vymezen žalobním petitem (návrhem na
rozvod).261 Totožnost účastníků nebude ve věcech rozvodů činit větší potíže, přičemž není
podstatné, mají-li stejné osoby v různých řízeních rozdílné procesní postavení (vystupují-li
manželé v jednom řízení jako navrhovatelé a ve druhém jako odpůrci).262
Řízení je podle § 82 OSŘ zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 8 ZMPS užívá termín „řízení zahájené později“,
přičemž tento pojem blíže nespecifikuje, pak bude-li soud zvažovat přerušení řízení, lze
pro určení okamžiku zahájení českého i cizího řízení užít pravidlo obsažené v OSŘ.
Pokud bude ve stejný den podáno více návrhů na rozvod manželství, má být dle
judikatury Nejvyššího soudu toto považováno za zahájení všech řízení ve stejnou dobu,
a to bez ohledu na hodinu a minutu jejich podání. Z uvedeného není zřejmé, které z těchto
řízení by mělo být zastaveno, je nicméně logické, že přesto není možné, aby probíhala
současně obě.263 V předmětné věci podala manželka dne 13. 11. 2008 u českého soudu
návrh na rozvod manželství. Obvodní soud pro Prahu 1 toto řízení zastavil s tím, že
projednání brání překážka litispendence, neboť dosud probíhalo řízení o rozvod zahájené
na návrh manžela podaný stejného dne, tj. 13. 11. 2008. Ačkoli „nelze postavit najisto,
které řízení bylo zahájeno později“, odvolací soud rozhodnutí potvrdil s tím, že ze zákona
nevyplývá, jak posuzovat situaci, kdy byla obě řízení zahájena ve stejný den, a proto
„nelze považovat postup soudu prvního stupně za nesprávný“. Přesto, že manželka
namítala, že soudy pochybily, když postupovaly volnou úvahou, ačkoli se nejednalo
o dokazování ve věci, a dále, že bylo porušeno její právo na spravedlivý proces a princip
rovnosti účastníků, neboť soudy v podstatě rozhodly ve prospěch manžela, konstatoval
Nejvyšší soud, že obě strany mají v řízení o rozvod stejné možnosti, přičemž předchozí
jednání účastníků není pro soudy podstatné. Řešení tedy závisí na volné úvaze soudu, který
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by měl rozhodnout tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků řízení a aby ochrana práv byla rychlá a účinná.
V praxi by bylo možné posuzovat věc např. podle užšího spojení rozvodu
manželství se sudištěm, případně lze vzít v potaz též přesnou dobu, kdy návrhy na rozvod
byly podány. To by však mohlo být při zjišťování okamžiku zahájení u soudů cizích států
zbytečně obtížné. Kromě toho by konkrétní čas mohl být brán v úvahu pouze jako jedno
z kritérií hodnocení soudu, neboť z výše uvedené judikatury Nejvyššího soudu nevyplývá,
že by ze znění § 82 OSŘ mělo být vyvozováno, že je rozhodující též přesný čas podání.
V případě, že by bylo dříve zahájené řízení ve věci samé pravomocně skončeno
před tím, než by soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, rozhodl o zastavení řízení
z důvodu překážky litispendence, pak by bylo třeba na místo překážky věci zahájené
posuzovat překážku věci rozhodnuté (rei iudicatae).
Jelikož je rozhodující stav obou řízení v době, kdy je rozhodováno o případném
zastavení později zahájeného řízení,264 dojde-li před rozhodnutím o zastavení ke skončení
prvního řízení jinak než rozhodnutím ve věci samé, pak překážka litispendence (obdobně
jako překážka pro odepření uznání cizího rozhodnutí) odpadá a v později zahájeném řízení
o rozvod lze pokračovat.
6.2.2 Litispendence dle unijní úpravy
ZMPS se užije pouze v omezeném množství případů, a to pokud na případ nedopadá
mezinárodní smlouva nebo evropské nařízení. Na úrovni EU jsou vztahy mezi soudy
regulovány Nařízením Brusel Ibis. Toto nařízení obsahuje, mimo jiné, též úpravu
litispendence a s tím souvisejících otázek.265 Nicméně, jak již bylo uvedeno, je třeba mít na
paměti, že toto nařízení je aplikovatelné pouze na občanské a obchodní věci. Příslušnost ve
věcech manželských (včetně rozvodů) je upravena Nařízením Brusel IIbis. Dle článku 19
odst. 1 a 3 „je-li u soudů různých členských států zahájeno mezi týmiž stranami řízení ve
věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, přeruší soud, u něhož bylo
řízení zahájeno později, bez návrhu řízení až do doby, než se určí příslušnost soudu, který
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řízení zahájil jako první. Pokud je určena příslušnost soudu, který zahájil řízení jako první,
prohlásí se soud, který řízení zahájil později, za nepříslušný ve prospěch tohoto soudu.“
Tato regulace není natolik propracovaná jako v Nařízení Brusel Ibis, nicméně některá
ustanovení Nařízení Brusel Ibis, nebo alespoň jejich význam, jsou aplikovatelná též pro
účely Nařízení Brusel IIbis. Kromě toho je využitelná a veřejně přístupná judikatura
Evropského soudního dvora266 zajišťující jednotnou interpretaci ustanovení Nařízení
Brusel Ibis, která může být aplikovatelná také při výkladu Nařízení Brusel IIbis.
Ze samé podstaty věci je logické, že ustanovení Nařízení Brusel Ibis upravující
výjimky z pravidla litispendence v případě výlučné pravomoci267 a prorogace268 (v tomto
případě ustupuje pravidlo časové priority respektu vůči autonomii vůle stran) 269 jsou pro
věci mezinárodních rozvodů nepoužitelné, když výlučná pravomoc je zakotvena ve vztahu
k věcným právům k nemovitostem, ke společnostem, k zápisům do veřejných rejstříků,
k zápisu patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů nebo k výkonu rozhodnutí.
Stejně tak dohody o volbě sudiště se při rozvodech neuplatňují.
Význam by naopak mohla mít judikatura Soudního dvora k otázce okamžiku
zahájení řízení. Dle článku 16 Nařízení Brusel IIbis se za zahájení řízení považuje
okamžik, „kdy návrh na zahájení řízení nebo jiná obdobná písemnost byl podán k soudu za
předpokladu, že navrhovatel následně neopomněl přijmout opatření požadovaná pro
doručení odpůrci, nebo písemnost byla převzata orgánem odpovědným za její doručení
v případě, že musí být doručena před podáním k soudu, za předpokladu, že navrhovatel
následně neopomněl přijmout opatření požadovaná pro podání písemnosti k soudu.“
Stejně jako v Nařízení Brusel I a Nařízení Brusel Ibis je okamžik zahájení řízení vymezen,
a to na rozdíl od dřívější úpravy v Bruselské úmluvě,270 kde toto vymezení chybělo.
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Důvodem snahy určitým způsobem jednotně definovat okamžik zahájení řízení, byly
zřejmě odlišnosti v jednotlivých právních řádech členských států. Ještě v roce 1984 Soudní
dvůr judikoval, že článek 21 Bruselské úmluvy, má být vykládán v tom smyslu, že za soud,
u něhož bylo zahájeno řízení jako první, má být považován soud, u kterého byly jako
u prvního splněny požadavky na zahájení řízení, přičemž tyto požadavky mají být
posouzeny v souladu s národním právním řádem každého z dotčených soudů.271 Soudní
dvůr v tomto případě dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že se procesní pravidla
různých států zásadně odlišují, nelze vytyčit jednotných koncept. Soudní dvůr v tomto
případě dokonce ještě zdůrazňoval, že cílem Bruselské úmluvy ani není sjednocovat
takovéto procesní formality. Toto rozhodnutí však muselo v praxi nutně posilovat forum
shopping a volbu sudiště, kde bude v souladu s místními procesními předpisy zahájeno
řízení rychleji než by tomu bylo v jiném dotčeném státě.
Uvedené nejasnosti a negativní dopady současné úpravy (nařízení) vyřešily
jednotnou autonomní definicí okamžiku zahájení řízení. Úprava přijatá Nařízením Brusel
IIbis zároveň reaguje na odlišnosti v jednotlivých členských státech, a to přijetím dvou
variant – případy, kdy je předpokladem pro zahájení řízení podání písemnosti na soud
a dále situace, kdy je předpokladem pro zahájení řízení převzetí písemnosti orgánem
odpovědným za její doručení.
Podle výkladu Soudního dvora musí být článek 16 odst. 1 písm. a) Nařízení Brusel
IIbis vykládán v tom smyslu, že „okamžikem, kdy byl návrh na zahájení řízení nebo jiná
obdobná písemnost podán k soudu“ je ve smyslu uvedeného ustanovení okamžik, kdy
došlo k podání k dotčenému soudu, i když tímto podáním není samo o sobě bezprostředně
zahájeno řízení podle vnitrostátního práva.272 V předmětném sporu podal navrhovatel
návrh ve věci rozluky k irskému soudu dne 7. 9. 2015 ve 14:30 hodin (irský soud vydal
téhož dne předvolání, které bylo odpůrkyni doručeno dne 9. 9. 2015 – podle irského práva
je řízení zahájeno vydáním předvolání kanceláří dotčeného soudu). Odpůrkyně podala
návrh na rozvod ve Spojeném království dne 7. 9. 2015 v 7:53 hodin. Nicméně dle
procesního práva Spojeného Království se řízení zahájené odpůrkyní považovalo za
zahájené až dne 11. 9. 2015, kdy kancelář dotčeného soudu vydala návrh. Soudnímu dvoru
271
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byla předložena předběžná otázka, zda je třeba „okamžik, kdy byl návrh podán k soudu“
interpretovat tak, že se jedná o okamžik, kdy soud návrh obdržel bez ohledu na to, že podle
vnitrostátního práva daného státu není samo o sobě bezprostředně řízení zahájeno, nebo že
se jedná o okamžik, kdy je poté, co soud obdržel návrh, zahájeno řízení podle
vnitrostátního práva. ESD konstatoval, že pravidlo litispendence je založeno na
chronologickém pořadí, v němž byla řízení zahájena. Unijní zákonodárce přijal v tomto
smyslu jednotný pojem, který podléhá autonomnímu výkladu. Okamžik zahájení řízení je
tak určen uskutečněním pouze jednoho úkonu – podání návrhu na zahájení nebo doručení.
Aby bylo řízení ve smyslu článku 16 zahájeno, není třeba splnění dvou podmínek – podání
návrhu a jeho doručení odpůrci, ale postačuje pouhé podání návrhu. Až následným
předpokladem je, že navrhovatel přijal též opatření požadovaná pro doručení odpůrci.
Splnění této druhé podmínky nemá vliv na okamžik zahájení řízení, ale jejím cílem je
chránit odpůrce před zneužitím řízení. Nařízení Brusel IIbis a v souladu s ním Soudní dvůr
tak pro okamžik zahájení řízení zvolili objektivní kritérium nezávislé na procesních
vnitrostátních předpisech.
Soudní dvůr dále řešil otázku časového posunu mezi dotčenými členskými státy,
když je například ve Francii možné podat návrh na zahájení před tím, než je možné jej
podat ve Spojeném Království. V uvedeném dospěl Soudní dvůr k závěru, že časový posun
mezi státy nemůže představovat překážku pro použití pravidel překážky litispendence ve
smyslu článku 19 Nařízení Brusel IIbis.273 Časový posun tedy není při stanovení okamžiku
zahájení řízení brán v potaz.
Dále může být též pro účely Nařízení Brusel IIbis využitelná úprava informační
povinnosti soudů navzájem o dni, kdy u nich bylo zahájeno řízení.274 Obdobné ustanovení
Nařízení Brusel IIbis neobsahuje, nicméně máme za to, že vzájemná spolupráce soudů
členských států vyplývá již ze samotného účelu a cílů evropských nařízení. Z textu článku
16 i z uvedené judikatury je zřejmý požadavek kladený na soudy členských států, u nichž
je podán návrh na zahájení řízení, aby zaznamenaly, kdy přesně byl dokument zahajující
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řízení podán soudu.275 Vzhledem k přijetí překážky litispendence nařízeními je logické, že
se soudy mají o datech a časech zahájení řízení vzájemně informovat, aby bylo možné
určit, u kterého z nich bylo řízení zahájeno dříve, a kde později.
6.2.3 Litispendence dle mezinárodních smluv
Dvoustranné mezinárodní smlouvy obsahující úpravu pravomoci soudů smluvních stran při
mezinárodních rozvodech, jimiž je Česká republika vázána, také zakotvují, pro řešení
pozitivních sporů o pravomoc, překážku litispendence. Konkrétní úprava je v těchto
smlouvách v podstatě totožná. Podmínkou existence překážky litispendence je zahájení
řízení v téže věci a mezi týmiž stranami u soudů smluvních států. Respektován je i časový
aspekt a soud té smluvní strany, který řízení zahájil později, je povinen ho zastavit.276
Dvoustranná smlouva mezi ČR a Uzbekistánem zároveň vedle litispendence užívá
ještě podpůrnou úpravu odrážející doktrínu forum non conveniens s tím, že se souhlasem
justičních orgánů obou smluvních stran, může soud, který řízení zahájil dříve, toto řízení
zastavit, uzná-li, že věc bude „rychleji a všestranněji“ projednána u jiného soudu.277
Přičemž zde ani není kladena podmínka, že by se muselo nutně jednat o soud druhého
smluvního státu, ale teoreticky může jít o soud jakéhokoli jiného státu, který se jeví pro
rozhodnutí věci vhodnější (např. soud v místě, kde se nachází nejvíce důkazů). Uvedená
kombinace je v dvoustranných smlouvách v podstatě výjimkou.
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č. 63/1990 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních.
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Článek 22 odst. 2 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 18. ledna 2002, č. 133/2003 Sb.,
o Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích
v občanských a trestních věcech.
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Smlouva mezi ČR a Polskem pak přímo vylučuje pravomoc soudů druhé smluvní
strany, je-li dána pravomoc orgánů obou stran a u jednoho z nich byl podán návrh na
zahájení řízení.278 Ačkoli toto ustanovení nenaplňuje typické znaky litispendence, je zde
patrný časový aspekt zahájení řízení a ustanovení funguje na obdobném principu. Jak je
patrné, většina „novějších“ dvoustranných smluv se omezuje výhradně na úpravu překážky
litispendence.
Jiné dvoustranné smlouvy (jedná se zejména o smlouvy staršího data) naopak
možnost výskytu paralelních řízení (pozitivních kompetenčních sporů) vůbec neřeší. 279
Z úprav přijatých dvoustrannými smlouvami vyplývá určitý posun v potřebě řešit
v těchto předpisech problematiku pozitivních sporů o pravomoc, přičemž s výjimkou
Uzbekistánu byla ve smlouvách přijata zásada litispendence tak, jak ji zná české i evropské
právo.
6.2.4 Litispendence jako řešení sporů o pravomoc
Z výše uvedeného je patrné, že ačkoli je pravidlo litispendence upraveno jak nařízeními,
tak i vnitrostátními předpisy států kontinentálního práva, přístupy různých jurisdikcí
k témuž problému se mohou lišit. V rámci Evropské unie to řeší nařízení, která na unijní
úrovni zakotvují jednotné řešení. Možné odlišnosti v interpretaci jsou pak limitovány
judikaturou Evropského soudního dvora. Jinak to nicméně bude vně EU. Ačkoli soudy
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členských států ve většině případů aplikují na řízení o mezinárodních rozvodech Nařízení
Brusel IIbis namísto svých vlastních předpisů, nelze stejný postup automaticky očekávat
od soudů nečlenských států, které mohou přijmout jiné postupy než právě litispendenci
nebo příp. překážku rei iudicatae.
Jak národní úpravy (např. české právo), tak i úpravy mezinárodní (včetně práva
EU) v podstatě předpokládají, že bude docházet k pozitivním konfliktům pravomocí mezi
soudy různých států. Pro tyto případy lze užít jako řešení zásadu litispendence. Jedná se
o jednoduché a předvídatelné pravidlo založené na časovém aspektu.
Zahájí-li tedy obě strany (manželé) řízení před soudy různých států, je nezbytné
posoudit, které řízení bylo zahájeno jako první, přičemž později zahájené řízení by mělo
být přerušeno, dokud nebude rozhodnuto o pravomoci první instituce. Ačkoli se tzv.
pravidlo first-in-time rule jeví na první pohled jako jednoznačné a bezproblémové řešení,
není otázka okamžiku zahájení řízení podle různých právních řádů zcela konzistentní. To
částečně dokládá i výše uvedená judikatura, dle které se požadavky na zahájení řízení dříve
posuzovaly podle národních právních řádů dotčených soudů, a následně se přešlo
k autonomnímu výkladu.
Litispendence samozřejmě neřeší negativní kompetenční konflikty, protože
předpokládá zahájení dvou nebo více řízení v téže věci. Jelikož pozitivní spory o pravomoc
nelze zcela vyloučit, lze říci, že pravidlo litispendence je poměrně vhodným řešením, které
je široce přijímáno (zejména evropskými soudy). Důkazem toho je skutečnost, že je
litispendence v oblasti kontinentálního práva pojímána a užívána jako samostatná doktrína.
Přesto, že forum shopping je obecně považováno za jev spíše negativní a nechtěný,
jak jsme již uvedli, lze říci, že je zásadou litispendence částečně podporováno, když právě
překážka litispendence omezuje odpůrce v možnostech obrany proti foru shopping (tedy
spíše v nemožnosti vést pozdější řízení u jiného soudu). Samozřejmě nelze říci, že by
litispendence byla příčinnou fora shopping, ale na rozdíl například od zásady forum non
conveniens zabraňuje tomu, aby bylo dříve zahájené řízení o rozvodu manželství vedeno
u soudu vhodnějšího věc projednat a rozhodnout. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že
zásada litispendence nebrání pouze odpůrci v zahájení druhého řízení v téže věci před
soudy jiného státu, ale též navrhovateli zabraňuje v tom, aby podal více návrhů na rozvod
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v různých státech (resp. návrhy podat může, ale věc bude spadat do působnosti soudů toho
státu, kde bylo řízení zahájeno jako první).

6.3 Forum non conveniens
K řešení pozitivních sporů o pravomoc, resp. k řešení problematiky paralelních řízení
v téže věci se uplatňují různé přístupy. Evropská nařízení se přiklonila k litispendenci,
která se uplatňuje zejména v oblasti kontinentálního práva.280Ačkoli je zásada
litispendence uznávána mezinárodně, v common law takovou roli nemá a nejsou zde ani
kladeny

tak

striktní

podmínky

ohledně

identity

stran

a

předmětu

sporu.281

V zemích common law (zejména v Anglii, Irsku a ve Spojených státech amerických)282 je
upřednostňován jiný přístup řešící problém paralelních řízení, resp. pozitivních sporů
pravomocí. Je jím doktrína forum non conveniens, dle které má soud oprávnění zvážit,
které forum je pro daný případ vhodnější.283
Doktrína forum non conveniens byla definována v rozhodnutí Sněmovny lordů284
tak, že „řízení bude na základě doktríny forum non conveniens zastaveno pouze, pokud je
soud přesvědčen, že existuje jiné dostupné fórum, které je pravomocné, a které je vhodné
pro rozhodování ve věci, tzn. které je v dané věci vhodnější s ohledem na zájmy všech
účastníků a v zájmu spravedlnosti“.285 Nezbytnou podmínkou pro zastavení řízení je tedy
existence jiného pravomocného sudiště, které je výrazně vhodnější (v zájmu stran
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a spravedlnosti). Důkazní břemeno ohledně existence vhodnějšího fóra nese odpůrce. Soud
nicméně nemá povinnost řízení zastavit, například pokud dospěje k závěru, že u něj vedené
řízení bude rychlé a levné, nebo že by náklady při postoupení věci vhodnějšímu fóru byly
výrazně vyšší.286 Důkazní břemeno ve věci nepovolení zastavení řízení přechází na
navrhovatele, který má možnost prokázat, že by zastavení řízení ve prospěch vhodnějšího
fóra bylo v rozporu se spravedlností.
Při aplikaci doktríny forum non conveniens pak může být vzata v úvahu i zásada
litispendence, ale spíše jen jako jeden z faktorů, nikoli jako samostatné pravidlo.287 To
ovšem není pravidlem, například v USA se při aplikaci forum non conveniens a při
vlastním uvážení soudu k litispendenci nepřihlíží.288 Z uvedeného je zřejmé, že doktrína
forum non conveniens může být soudy různých států užita jak samostatně, tak
i s přihlédnutím k dalším zásadám a faktorům. Její užívání není jednotné.289
Obdobné pravidlo obsahují Transnacionální zásady civilního řízení UNIDROIT
(dále jen „Zásady UNIDROIT“), které stanovují, že pravomoc soudu může být odmítnuta
nebo řízení zastaveno, je-li soud pro dané řízení zjevně nevhodný.290 Soud pak není
povinen odmítnout svou pravomoc, ani probíhá-li spor v dříve zahájeném řízení u jiného
příslušného soudu, pokud má za to, že spor nebude vyřešen spravedlivě nebo efektivně.291
Jak již bylo částečně uvedeno, v kontinentálním právním systému se tato doktrína
příliš neuplatňuje. Není upravena ani evropskými nařízeními (Nařízením Brusel IIbis pro
věci rozvodů). Možnost vznést námitku nedostatku příslušnosti / pravomoci vycházející
z teorie forum non conveniens, výslovně vyloučil při aplikaci Bruselské úmluvy Soudní
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dvůr,292 neboť by její užití mohlo zasáhnout předvídatelnost pravidel vymezujících
příslušnost, čímž by bylo zasaženo též do jednoho z hlavních cílů Bruselské úmluvy,
kterým je zajištění právní jistoty. Ve zkoumaném případu podal žalobce z důvodu úrazu,
k němuž došlo na dovolené na Jamajce, u anglických soudů žalobu na pronajímatele domu
majícího v Anglii bydliště (a další osoby), neboť součástí pronájmu byl přístup na pláž,
kde k úrazu došlo. Žalovaní vznesli námitku nedostatku příslušnosti anglických soudů,
když předmětná věc má užší vztah k Jamajce a u jamajských soudů lze tedy dosáhnout
spravedlivějšího rozhodnutí. S ohledem na potřebu ochrany právní jistoty ESD tuto
námitku odmítl. Ačkoli se výklad Soudního dvora vztahoval k Bruselské úmluvě, je
i nadále platný pro Nařízení Brusel Ibis a též pro Nařízení Brusel IIbis, kterým jsou
v článku 3 přesně vymezena pravidla pro určení příslušnosti. Žádné z těchto kritérií
nezakládá příslušnost soudu, který s rozvodem nejúžeji souvisí, resp. má k předmětu řízení
nejužší vztah. Kromě toho jsou si všechna uvedená pravidla rovna. Lze-li proto založit na
základě některého z nich příslušnost soudů členského státu EU, pak není možné, aby bylo
řízení u soudů tohoto státu zastaveno ve prospěch vhodnějšího fóra (pokud však dle
ustanovení Nařízení Brusel IIbis nelze určit jako příslušný soud některého členského státu,
pak není vyloučena aplikace vnitrostátních pravidel pro určení příslušnosti / pravomoci,
a tím může být ve státech upravujících teorii forum non conveniens, tato doktrína použita).
Pro případ vzniku pozitivních kompetenčních konfliktů, upravuje Nařízení Brusel
IIbis zásadu věci zahájené (litispendence). Dle našeho mínění tedy není nutné, ani vhodné,
zohledňovat další (odlišný) mechanismus pro řešení kompetenčních sporů. Lze říci, že
pravidla o příslušnosti ve věcech rozvodu vymezená článkem 3 Nařízení Brusel IIbis mají
kogentní povahu a zabraňují soudům členských států Evropské unie prostřednictvím
doktríny forum non conveniens odmítnout svou příslušnost založenou na základě
některého z vymezených kritérií.293 Uvedený výklad Soudního dvora současně respektuje
články 6 a 7 Nařízení Brusel IIbis upravující výlučnou povahu příslušnosti podle článku 3
a zbytkovou příslušnost.
Jestliže by však nebyly na základě Nařízení Brusel IIbis jako příslušné určeny
soudy některého členského státu, pak lze pravomoc určit v souladu s národními procesními
292
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pravidly. V takovém případě by pak před anglickými soudy (nebo jinými soudy, jejichž
právní řád upravuje forum non conveniens) mohla být účinně vznesena námitka
vycházející z doktríny forum non conveniens.
Výjimkou je možnost užití pravidla vycházejícího z teorie forum non conveniens
podle článku 15 Nařízení Brusel IIbis. Uvedené ustanovení nicméně dopadá pouze na věci
v otázkách rodičovské zodpovědnosti, nikoli na rozvody manželství. Soudy jsou dle něj
oprávněny postoupit věc k projednání „vhodněji umístěnému soudu“, má-li dítě
k takovému soudu členského státu zvláštní vztah a je-li to v zájmu dítěte. Jelikož jsou ve
vztahu k dětem běžně přijímány úpravy lépe chránící nejlepší zájmy dětí, má takovéto
ustanovení význam, a to i na úkor právní jistoty. Ve věcech rozvodů však není obdobný
postup považován za nezbytný, když pravidla vymezená článkem 3 Nařízení Brusel IIbis
dostatečně chrání práva obou manželů.
Podle právních řádů připouštějících doktrínu forum non conveniens, bude při
zkoumání, který ze soudů je pro vedení řízení o rozvodu manželství nejvhodnější, mimo
jiné přihlíženo též k oprávněným zájmům a očekávání manželů. Je však zřejmé, že
zejména v mezinárodních rozvodech může mít každý z manželů „blíže“ k soudům různých
států. V takových situacích nelze vyhovět oběma. Naplnit přání účastníků co do určení
sudiště nicméně ani není cílem zásady forum non conveniens. Účelem je určení takového
fóra, které má k předmětu řízení významnější vztah, a které je způsobilé ve věci
spravedlivě rozhodnout. Jestliže by byl při hodnocení kladen příliš velký důraz na zájmy
obou manželů, pak by byla doktrína forum non conveniens nadbytečná.294 Kromě zájmů
obou účastníků tak lze brát při určování nejvhodnějšího sudiště v potaz bydliště manželů,
náklady řízení, které by byly vynaloženy u soudů dotčených států, nebo možnosti uznání
rozhodnutí v ostatních státech.295
Doktrína forum non conveniens poskytuje (na rozdíl od zásady litispendence)
odpůrci širší prostor, jak dosáhnout změny sudiště, u něhož podal návrh na rozvod první
z manželů. Přesto, že řízení bylo u soudů jiného státu zahájeno jako první, lze v souladu
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s doktrínou forum non conveniens dosáhnout zastavení tohoto dřívějšího řízení. Ovšem
pouze v případě existence jiného vhodnějšího sudiště.
Výhodou této doktríny je, že omezuje forum shopping tím, že soudy nejsou vázány
respektovat pravomoc soudu, u kterého bylo řízení o rozvod zahájeno jako první (mají
diskreční pravomoc případ odmítnout). Tím je současně, jak jsme již uvedli, poskytována
vyšší ochrana druhému z účastníků, neboť je žalobci zabraňováno v tom, aby podáním
návrhu dosáhl vedení řízení u (zejména pro odpůrce) nevhodného fóra.296 Doktrína forum
non conveniens je dále oproti litispendenci mnohem flexibilnější – lze na jejím základě
snáze určit pravomoc soudů státu, který má k dané věci nejužší vztah.
Na druhou stranu je tato doktrína poměrně nepředvídatelná, čímž je výrazně
narušeno i očekávání účastníků a právní jistota, když bude záležet na okolnostech každého
jednotlivého případu a na uvážení soudů, které z možných sudišť bude posouzeno jako
nejvhodnější. Námitka odpůrce ohledně nedostatku příslušnosti vyplývající z teorie forum
non conveniens může být vznesena pouze účelově, aby bylo dosaženo zdržování
a protahování již zahájeného řízení.297
Je pak otázkou, zda je doktrína forum non conveniens prostředkem pro řešení
pozitivních sporů o pravomoc, nebo zda je naopak v některých případech nevyvolává.
Jestliže dospějí soudy různých států k závěru, že jsou tím nejvhodnějším sudištěm pro
řízení o mezinárodním rozvodu, pak logicky vystává problém, u soudů kterého z dotčených
států má být rozvod projednán. V mezinárodním měřítku, pak opět narážíme na problém,
že zde není žádná nadřízená autorita (jako v řízeních vnitrostátních), která by měla
kompetenci rozhodné fórum v těchto případech určit.
Můžeme tedy potvrdit dílčí hypotézu, že zejména ve srovnání s doktrínou forum
non conveniens je přínosem zásady litispendence její předvídatelnost a zajištění vyšší
právní jistoty účastníků. Zatímco při užití zásady forum non conveniens je nezbytné
zkoumat okolnosti daného případu a jeho vztah k možným sudištím, je princip
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litispendence relativně jednoduchým pravidlem, které v praxi nečiní větší problémy.
Nemáme nicméně za to, že by litispendence více respektovala spravedlnost. Bylo by tomu
tak z pohledu právní jistoty, ale na druhou stranu z výše uvedeného vyplývá, že
litispendence nezajišťuje, že bude mezinárodní rozvod projednán u fóra, které je
nejvhodnější. Lze tak říci, že spravedlnost v tomto směru lépe zajišťuje doktrína forum non
conveniens.

6.4 Anti-suit injunction
Stejně jako v případě forum non conveniens se jedná o institut známý zejména z právního
systému common law. Anti-suit injunction neboli soudní příkaz spočívá v zamezení toho,
aby druhá strana zahájila soudní řízení v jiné jurisdikci, nebo aby pokračovala v takto
zahájeném řízení.298 Je na uvážení soudu, aby s přihlédnutím k relevantním okolnostem
každého jednotlivého případu posoudil, zda je vůbec užití anti-suit injunction vhodné
a spravedlivé. Nezbytnou podmínkou pak je, že soud, který soudní příkaz vydá, má zájem
na tom, aby byla věc projednána právě před tímto soudem, neboť má za to, že je v dané
věci vhodnějším sudištěm než jiné soudy.299
Podle Nařízení Brusel IIbis nepřichází soudní příkaz tohoto typu v úvahu. Jeho
ukládání bylo pro účely Bruselské úmluvy vyloučeno výkladem Soudního dvora300 (tento
případ byl již popsán v podkapitole 5.1 Forum shopping). Na tomto příkladu lze též
demonstrovat rozdílné přístupy k řešení pozitivních kompetenčních sporů mezi
kontinentálním a anglo-americkým právním systémem. Zatímco některé evropské vlády
(německá a italská) se přiklonily na stranu žalovaného v názoru, že soudní příkaz není
slučitelný s Bruselskou úmluvou. Anglická vláda naopak zastávala názor, že soudní příkaz
vydat lze, neboť v podstatě napomáhá dosažení účelu Bruselské úmluvy tím, že jeho
prostřednictvím dochází ke snížení sudišť příslušných k řešení věci. Evropská nařízení
(a dříve Bruselská úmluva) nicméně vycházejí spíše ze systému kontinentálního, což je
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logické vzhledem k faktu, že většina členských států patří právě do tohoto systému.
Prostředky typu anti-suit injunction byly proto Soudním dvorem výslovně vyloučeny.
Vztahy na úrovni evropské unie jsou založeny na vzájemné důvěře mezi členskými
státy a na důvěře ve správnost rozhodování soudů (z toho vyplývá v zásadě automatické
uznávání rozhodnutí vydaných v jiných členských státech). Soudní příkazy zabraňující
zahájení nebo pokračování v řízení u jiného soudu, který by mohl být ve věci také
příslušný, by mohly být způsobilé tuto důvěru zpochybňovat. 301 Kromě toho „zasahování“
soudů jednoho státu do řízení vedených u soudů jiného státu je v rozporu s principem
suverenity států. Oprávněn zkoumat svou příslušnost / pravomoc je soud, u něhož byl
návrh na rozvod podán jako první. Evropská nařízení (včetně Nařízení Brusel IIbis)
vycházejí ze zásady litispendence a zásah do otázky příslušnosti cizího soudu je
nepřípustný. Tím spíše, že je Nařízení Brusel IIbis stanoven výslovný zákaz přezkumu
příslušnosti soudu země původu.302
Ačkoli považuje argumentaci ve prospěch anti-suit injunction, že jde o prostředek
namířený proti účastníku řízení (zejména zahájí-li řízení ve zlé víře), za správnou, nelze
pominout skutečnost, že ve svém důsledku nemá soudní příkaz vliv pouze na některého
z účastníků řízení, ale v podstatě jím dochází též k rozhodování o pravomoci soudu jiného
státu.303
V případech, že by státy smluvně omezily svou suverenitu, mohlo by být
prostřednictvím anti-suit injunction zabraňováno pozitivním sporům o pravomoc, neboť by
zákazem zahájit řízení o rozvod, příp. v již zahájeném řízení pokračovat, směřujícímu vůči
jednomu z manželů, byla zároveň vyloučena pravomoc soudů určitého státu nebo států.
Současně by bylo omezeno forum shopping. Na rozdíl od doktríny forum non conveniens
by anti-suit injunction nemělo vyvolávat negativní kompetenční konflikty, neboť soud,
který by vydal soudní příkaz, by zároveň o rozvodu manželství sám rozhodl.
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Hlavním záporem anti-suit injunction je nízká předvídatelnost a s tím spojený zásah
do právní jistoty. Ve státech založených na kontinentálním systému práva je navíc
takovýto zásah do suverenity v podstatě nemyslitelný. Z tohoto důvodu nemáme za to, že
by soudní příkaz přispěl k řešení pozitivních kompetenčních sporů, ale spíše naopak.
Pokud by soud jednoho státu vydal soudní příkaz a soud jiného státu tento příkaz
nerespektoval a pokračoval v řízení, docházelo by k řízením paralelním, jejichž výsledkem
by mohla být dvě protichůdná rozhodnutí. Cizí rozhodnutí o rozvodu by pak nemuselo být
v dožádaném státě uznáno z důvodu rozporu s veřejným pořádkem.304

6.5 Unifikace
Jak jsme uvedli výše, je jednou z hlavních příčin kompetenčních sporů různorodost
navazujících kritérií v jednotlivých právních řádech. Zároveň však bylo uvedeno, že další
příčinou je větší množství možných pravidel pro založení pravomoci. Ačkoli pak jsou tato
pravidla jednotná, aplikuje-li soud jiné pravidlo než soudy cizího státu, může být výsledek
odlišný.
Hovoříme-li však o unifikaci, nejde pouze o jednotnou úpravu norem určujících
pravomoc soudů toho kterého státu, ale jistý význam bude mít také unifikace kolizních
norem pro určení rozhodného práva, které bude soud na věc aplikovat. Budou-li soudy
různých států řešit předmětný spor díky stejným kolizním normám podle téhož rozhodného
právního řádu, bude tak omezeno forum shopping a tím i kompetenční spory.
Nejvýznamnějšími úpravami zajišťujícími jednotné kolizní normy ke stanovení
rozhodného právního řádu jsou evropská nařízení: pro smluvní závazkové vztahy ve
věcech občanských a obchodních Nařízení Řím I305 a pro mimosmluvní závazkové vztahy
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ve věcech občanských a obchodních Nařízení Řím II306. Ve věcech rozvodu a rozluky
manželství upravuje rozhodné právo Nařízení Řím III, které však nezavazuje všechny státy
Evropské unie, ale pouze ty ze států, které mezi sebou v této oblasti navázaly posílenou
spolupráci.307 Tato posílená spolupráce byla zavedena, na základě žádosti předložené státy,
Rozhodnutím Rady č. 2010/405/EU ze dne 12. července 2010, kterým se povoluje posílená
spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.308 Jedním z cílů
Nařízení Řím III je omezovat forum shopping, čehož má být prostřednictvím jednotného
právního rámce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu dosaženo zabraňováním
situacím, kdy některý z manželů požádá o rozvod dříve jen proto, aby se řízení o rozvodu
manželství řídilo právem, které tento manžel považuje pro ochranu svých zájmů za
vhodnější.309
Úpravu rozhodného práva pro rozvod manželství obsahují též dvoustranné
smlouvy, nicméně ve většině případů budou soudy ČR aplikovat příslušná ustanovení
ZMPS.310
Problém konfliktů pravomocí však neřeší ani unifikace (např. Nařízení Brusel IIbis,
které však nezavazuje nečlenské státy Evropské unie). Vzhledem k zakotvení většího
množství navazujících faktorů pro založení pravomoci k řízení o rozvodu manželství bude
i nadále docházet ke kompetenčním sporům, nicméně tyto spory by neměly být tak časté
jako je tomu v případech, kdy jednotná úprava jurisdikčních norem chybí. Díky
autonomnímu výkladu a sjednocující judikatuře ESD je pak omezována rozdílnost výkladu
pravidel soudy jednotlivých členských států. A v neposlední řadě kritéria užívaná
Nařízením zajišťují, že místo sudiště bude mít k řízení o rozvodu mezinárodních
manželství dostatečně významnou vazbu (spojení se státem fóra). Kritéria pro založení
příslušnosti přijatá Nařízením Brusel IIbis jsou založena na předpokladu, že mezi dotyčnou
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osobou a příslušným členským státem musí existovat skutečné pouto.311 Dále je třeba
zdůraznit, že samotná unijní úprava přímo zakotvuje úpravu řešící pozitivní konflikty
pravomocí, a to přijetím pravidla litispendence. Unifikovaná úprava tak pozitivním sporům
zcela nezamezuje, nicméně je výrazně omezuje a současně nabízí i jejich řešení.
Jako další příčina pozitivních kompetenčních sporů byly uvedeny rozdíly
v interpretaci. Z toho plyne, že ani v případě unifikované úpravy není zajištěn jednotný
výklad před soudy různých států, což znamená, že i při aplikace totožného jurisdikčního
pravidla mohou soudy dospět k odlišným závěrům ohledně pravomoci. Ve vztahu
k Nařízení Brusel IIbis sice interpretaci jednotlivých ustanovení sjednocuje Soudní dvůr
EU, nicméně některé otázky jsou ponechány v působnosti národních právních řádů.
Obecně lze říci, že jednotnost výkladu je nedosažitelná, když i v rámci vnitrostátních řízení
zaujímají soudy rozdílné názory. Vzhledem k tomu nelze očekávat ani jednotný výsledek
co do určení pravomoci soudů některého státu.
Řešením pozitivních sporů by bylo zakotvení pouze jednoho společného pravidla.
Nicméně, jak jsme již uvedli, není možné, aby jediné pravidlo dopadalo na všechny
situace, které mohou nastat. Naopak by to tedy vedlo k mnohem častějším negativním
konfliktům pravomocí, kdy by soudy měly za to, že nejsou pravomocné o rozvodu
rozhodovat. Lze tak podotknout, že úplné zamezení pozitivních konfliktů pravomocí je
v podstatě nežádoucí, neboť by ve svém důsledku mohlo vést ke sporům negativním, které
jsou na mezinárodní úrovni, kde neexistuje instituce nadřízená soudům různých států,
obtížněji řešitelné.
Přesto, že ani prostřednictvím jednotné úpravy zavazující všechny státy by nebylo
sporům o pravomoc zcela zamezeno, na příkladu Nařízení Brusel IIbis bylo
demonstrováno, že společná úprava kompetenční spory ve významné míře omezuje.
Dalším postupem v řešení kompetenčních konfliktů je nejen unifikace jurisdikčních norem,
ale také unifikace norem kolizních, neboť záměr navrhovatele ovlivnit rozhodné právo je
jedním z nejčastějších důvodů volby určitého sudiště. Jestliže by se řízení o rozvodu
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manželství řídilo vždy stejným právem bez ohledu na fórum (ovšem s přihlédnutím
k možnosti odlišné interpretace kolizní normy jednotlivými soudy), pak by tato motivace
k foru shopping odpadla.

6.6 Řešení negativních kompetenčních sporů
Již jsme uvedli, že negativní spory o pravomoc představují větší problém než spory
pozitivní. S ohledem na svrchovanost států není možné přikazovat soudům cizího státu,
aby ve věci rozhodovaly za situace, kdy mají soudy tohoto státu za to, že není dána jejich
pravomoc. Jednotlivé státy mohou na vnitrostátní úrovni stanovit pouze mezinárodní
příslušnost svých vlastních soudů. Ve vztahu k soudům jiných států mohou stanovit jen
podmínky uznání a výkonu cizích rozhodnutí na svém území.312 Cílem mezinárodního
práva soukromého je zajistit spolupráci a vzájemné uznání svrchovanosti jednotlivých
států. Státy svou svrchovanost v tomto směru v zájmu koexistence smluvně omezují.
Pravidla přijímaná pro určení pravomoci soudů některého státu proto odrážejí základní
požadavky mezinárodního práva vyplývající z přijetí jistých omezení samostatné regulace
pravomoci.313
„Vyvolat“ negativní spor pravomocí je, dle našeho mínění, schopna doktrína forum
non conveniens zmíněná výše. Jestliže soud, u kterého bylo řízení zahájeno jako první,
odmítne svou pravomoc s odkazem na existenci jiného vhodnějšího fóra cizího státu
a soudy takového státu mají zároveň za to, že nejsou pravomocné ve věci rozhodovat, pak
nastává situace, kdy soudy všech dotčených států odmítají svou pravomoc.
Zřejmě jediným současným řešením negativních konfliktů pravomocí je spolupráce
a komunikace mezi soudy, resp. mezi státy. Další možností by bylo stanovit soudu, který
odmítl svou příslušnost / pravomoc, povinnost, aby řízení opětovně zahájil, jestliže byla
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pravomoc odmítnuta též soudem, který řízení zahájil jako první.314 Nicméně pokud by
všechny dotčené soudy i nadále setrvaly na stanovisku, že není dána jejich pravomoc, pak
nejsou přijaty takové mechanismy, které by jim ji mohly „vnutit“.
Další možností, jak předcházet negativním konfliktům pravomocí je přijímání
jednotných úprav, na jejichž základě by byla vymezena jasná pravidla vedoucí k určení
pravomoci (příkladem je Nařízení Brusel IIbis).
Vzhledem k množství alternativních pravidel obsažených v Nařízení Brusel IIbis by
mezi soudy členských států Evropské unie nemělo k záporným sporům ve věcech
mezinárodních rozvodů docházet. Jinak tomu však může být vně EU, kdy následné řešení
bude záviset na vzájemné spolupráci dotčených států. Domníváme se však, že v řízeních ve
věcech mezinárodních rozvodů manželství nebude k negativním sporům o pravomoc
v praxi docházet příliš často ani vně Evropské unie, neboť jak jsme uvedli, je státní
příslušnost ve statusových věcech stále častým hraničním určovatelem užívaným
národními právními řády. Příkladem je české mezinárodní právo soukromé, když podle
§ 47 odst. 1 ZMPS postačuje k založení pravomoci českých soudů, aby byl jeden
z manželů českým státním občanem. S ohledem na to lze mít za to, že by ve věcech
mezinárodních rozvodů manželství měly být přinejmenším pravomocné k rozhodnutí
soudy států, jichž jsou manželé státními příslušníky.
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7 Závěr
Kompetenční spory o pravomoc (ať už pozitivní, kdy mají dva či více soudů různých států
za to, že jsou pravomocné / příslušné v dané věci rozhodovat, nebo negativní, kdy naopak
není žádný soud, u něhož by bylo možné věc projednat a rozhodnout) jsou poměrně
závažným problémem. Ačkoli k nim dochází též pouze v rámci jednotlivých států
(v případě České republiky jde o spory o pravomoc mezi soudy a jinými státními orgány),
až na úrovni mezinárodní představují obtížně řešitelnou situaci. Důvodem toho je například
absence nějaké nadřízené instituce, která by měla pravomoc určit, soudy kterého státu mají
věc řešit. Kromě toho je výkon moci soudní jedním z projevů státní suverenity, kterou mají
státy tendenci zachovávat v co nejvyšší možné míře a vykonávat ji nad svými státními
příslušníky a svým územím. Existence vyšší autority kompetentní zasahovat do suverenity
států tím, že by bylo možné stanovit soudům určitého státu povinnost věc projednat (nebo
naopak jim řízení ve věci znemožnit / „zakázat“), by byla přílišným zásahem do státní
moci. V zájmu rozvoje mezinárodních vztahů proto státy svou moc pouze dobrovolně
smluvně omezují.
Ke kompetenčním konfliktům pravomocí nemusí docházet pouze ve sporných
řízeních, ale jsou možné i v řízeních nesporných. Vzhledem k šíři tématu byl v této
disertační práci brán zřetel pouze na spory o pravomoc ve věcech mezinárodních rozvodů
manželství (přičemž jsme sem nezahrnovali zrušení registrovaných partnerství, ani
rozvody manželství homosexuálních). S ohledem na zvolené téma jsme brali v úvahu
pouze konflikty pravomocí mezi soudy různých států, neboť ve statusových věcech se
neuplatňuje rozhodčí řízení a nebylo tudíž třeba řešit možnost vzniku kompetenčních sporů
mezi soudy a rozhodci nebo mezi rozhodci navzájem.
Závažným problémem jsou zejména negativní kompetenční spory, neboť pokud by
soudy všech států měly za to, že nemají pravomoc o rozvodu rozhodovat, pak by manželé
neměli možnost domoci se rozvodu jejich manželství.
Nicméně i přesto, že jsou pozitivní konflikty pravomocí poměrně běžné, jsou také
nechtěné. Hlavní důvod toho představuje možnost vedení paralelních řízení v téže věci
mezi týmiž účastníky (manželi), kdy výsledkem těchto řízení mohou být odlišná
rozhodnutí. V takovém případě by vyvstala otázka, které z těchto rozhodnutí by mělo
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převážit. Mezi dotčenými státy by pak ani nemohla být rozhodnutí vzájemně uznána. Místo
sudiště má na mezinárodní úrovni dále vliv například na aplikaci procesních norem, na
určení rozhodného práva, na uznání rozhodnutí v ostatních státech nebo na užití
imperativních či veřejnoprávních norem. Vedením dvou či více řízení v téže věci dále
narůstají náklady těchto řízení a dochází ke zbytečnému zatěžování soudů.
Přes uvedené zápory není žádoucí pozitivním kompetenčním sporů zcela zamezit,
neboť větší množství možných sudišť, kde může být rozvod manželství projednán, je
přijatelnější než absence pravomocného fóra.
Jako příčiny kompetenčních sporů jsme vytyčili – rozdílnost právních předpisů
(a tedy i jejich jurisdikčních norem užívaných pro určení pravomoci) jednotlivých států,
vícero alternativních pravidel zakotvených v unifikované úpravě (Nařízení Brusel IIbis)
nebo odlišnosti v interpretaci stejných nebo obdobných ustanovení. Jestliže soudy aplikují
při určování pravomoci pravidla dle svých vnitrostátních právních řádů, která se mohou
v jednotlivých státech lišit, pak může docházet jak k pozitivním, tak i negativním sporům
o pravomoc, neboť na základě různých kritérií mohou být jako pravomocné rozhodovat
o rozvodu manželství určeny soudy různých států. Oba dotčené soudy pak mohou dospět
k závěru, že je dána jejich pravomoc, nebo mají oba za to, že pravomocné nejsou, a že má
rozhodovat druhý z nich, případně soud jiného třetího státu.
Nicméně nelze říci, že by konflikty pravomocí řešila jednotná úprava přijatá
dvoustrannými smlouvami nebo zejména Nařízením Brusel IIbis. Dvoustranné smlouvy
zavazují pouze smluvní státy, a tudíž dopadají jen na omezený okruh případů. Přesto, že
Nařízení Brusel IIbis zajišťuje jednotnou úpravu aplikovanou soudy členských států ve
většině případů mezinárodních rozvodů, nelze říci, že by sporům o pravomoc zabraňovalo,
neboť jednotlivé soudy mohou aplikovat různá pravidla upravená článkem 3 nařízení.
Jsou-li aplikována různá kritéria, může dojít obdobně jako v případě aplikace rozdílných
vnitrostátních jurisdikčních norem k učení příslušnosti různých soudů.
Jednotná úprava nicméně kompetenční konflikty pravomocí omezuje přijetím
společného řešení těchto sporů, kterým je v případě Nařízení Brusel IIbis (i některých
dvoustranných smluv) překážka litispendence. V případě, že bude řízení o rozvod zahájeno
u soudů více států, posoudí otázku své příslušnosti (pravomoci) ten ze soudů, u něhož bylo
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řízení zahájeno jako první. Jestliže je určena příslušnost tohoto soudu, pak mají ostatní
povinnost, prohlásit se v jeho prospěch za nepříslušné. Uvedené řešení je však účinné
pouze v rámci Evropské unie, soudy třetích států postupují dle svých procesních pravidel
a uvedenou povinnost nemají.
Úprava v Nařízení Brusel IIbis by měla ve značné míře omezovat negativní spory
o pravomoc, neboť pravidla sloužící pro určení příslušnosti soudů ve věcech
mezinárodních rozvodů dopadají na většinu situací, které mohou při mezinárodních
rozvodech nastat. Je však třeba zdůraznit, že k negativním kompetenčním konfliktům by
v případě mezinárodních rozvodů manželství téměř nemělo docházet ani budou-li soudy
postupovat podle vnitrostátních právních předpisů. Příkladem je ustanovení § 47 odst. 1
ZMPS, podle něhož postačuje k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu
manželství, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže má
odpůrce v České republice obvyklý pobyt. Lze tak dovodit, že manželé mají možnost
domáhat se rozvodu minimálně před soudy států, jichž jsou státními příslušníky.
Hypotézu, že příčinou pozitivních kompetenčních sporů je spíše nejednotnost /
rozdílnost právních úprav států, než jednotná úprava, která vymezuje vícero rovnocenných
pravidel, lze potvrdit jen částečně. Z provedené analýzy vyplývá, že k určení pravomoci /
příslušnosti soudů různých států mohou vést jak rozdílné vnitrostátní předpisy, tak
i unifikovaná úprava (Nařízení Brusel IIbis). Jednotná úprava nicméně pozitivní spory
o pravomoc omezuje přijetím společného řešení a dále stanovením pravidel vycházejících
z právních řádů členských států, která zajišťují dostatečně významnou vazbu mezi
sudištěm a řízením o rozvod. K omezování kompetenčních konfliktů dále přispívá též
judikatura Soudního dvora sjednocující interpretaci jednotlivých ustanovení Nařízení
Brusel IIbis.
Hypotézu, že negativní konflikty pravomocí jsou způsobeny spíše neexistencí
jednotné úpravy, než společným právním předpisem, který dostatečně nevymezuje všechny
možné situace a neposkytuje tudíž kompletní řešení, nelze potvrdit ani vyvrátit. Vzhledem
k množství pravidel obsažených v Nařízení Brusel IIbis by příliš často nemělo docházet
k situacím, na které by žádné z kritérií nedopadalo. Ačkoli pak mohou vést jednotlivé
národní předpisy k různým závěrům, nelze odlišnosti vnitrostátních úprav považovat za
hlavní příčinu negativních sporů o pravomoc, když samo Nařízení Brusel IIbis předpokládá
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podpůrné užití vnitrostátních jurisdikčních norem členských států v případě, že dle nařízení
nelze jako příslušné určit soudy některého členského státu. Kromě toho jsme již uvedli, že
by ve věcech mezinárodních rozvodů manželství nemělo docházet k situacím, kdy by měly
soudy všech států za to, že nejsou pravomocné o rozvodu rozhodovat, a to zejména díky
stále široce užívanému kritériu státní příslušnosti manželů, na jejímž základě je možné
například podle českého práva určit jako pravomocné české soudy, je-li alespoň jeden
z manželů českým státním občanem.
S pozitivními kompetenčními spory je spojeno forum shopping (tedy možnost
navrhovatele zahájit řízení u soudů státu dle svého výběru), exorbitantní pravomoc soudů
(bez vztahu sudiště s předmětnou věcí, nebo s jen velmi slabým spojením) nebo odepření
uznání rozhodnutí. Uvedené „problémy“ jsme vymezili jakožto hlavní důsledky
pozitivních konfliktů. Ačkoli jsou všechny tyto důsledky nechtěné, je například forum
shopping právními úpravami částečně podporováno, když jak národní předpisy, tak
i Nařízení Brusel IIbis upravují větší množství jurisdikčních norem, na jejichž základě lze
jako pravomocné určit soudy různých států. Navrhovatel má tak možnost si z těchto
možností zvolit fórum, které je pro něj nejpříznivější. Nemáme za to, že by na možnost
užití fora shopping měla nějaký vliv rozdílnost vnitrostátních úprav či unifikace
jurisdikčních norem. Dílčí hypotézu, že rozdílné vnitrostátní úpravy umožňují forum
shopping spíše než úpravy unifikované, tedy nelze potvrdit ani vyvrátit. Všechny
analyzované úpravy teoreticky umožňují navrhovateli podat návrh na rozvod manželství
u soudů více různých států. Kromě toho má navrhovatel dále možnost zahájit řízení
o rozvod i u soudu, který s věcí nijak nesouvisí, a to pouze s cílem prodloužit či znemožnit
řízení. Přesto, že forum shopping zvýhodňuje navrhovatele, nebylo by vhodné tomuto jevu
zcela zamezovat, neboť obdobně jako v případě pozitivních kompetenčních konfliktů je
lepší (a snáze řešitelné) větší množství možných sudišť, z nich má navrhovatel na výběr,
než absence sudiště. Kromě toho lze říci, že v řízeních o mezinárodních rozvodech
manželství by forum shopping nemělo mít příliš negativní dopad, neboť odpůrce je
dostatečně chráněn jurisdikčními pravidly užívajícími kritéria, která zajišťují dostatečně
významnou vazby řízení o rozvod se sudištěm. Přesto, že je forum shopping obecně
považováno za jev negativní, z uvedených důvodů by nebylo vhodné zcela ho omezovat.
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Mnohem závažnější důsledky má založení pravomoci soudu některého státu na
základě exorbitantní normy, jejíž aplikaci nelze rozumně zdůvodnit, neboť chybí
významnější spojení mezi předmětem řízení a sudištěm určeným na základě takové normy.
Zahájí-li navrhovatel řízení u takto určeného fóra, dochází k nadměrnému znevýhodnění
odpůrce. Přesto vnitrostátní právní řády jednotlivých států obsahují exorbitantní pravidla.
Důvodem toho je zřejmě snaha státu vykonávat svou suverenitu v co nejširší možné míře.
Jednotné úpravy sice exorbitantním pravomocem zamezují (přijetím pravidel zajišťujících
dostatečně silný vztah mezi fórem a řízením), ale pouze v rámci vztahů mezi členskými (či
smluvními) státy. Ve vztahu ke třetím státům je aplikace exorbitantních norem umožněna.
Tak je tomu i v případě Nařízení Brusel IIbis. Dílčí hypotézu, že nařízení zamezuje
exorbitantním pravomocem proto lze potvrdit pouze ve vztazích mezi členskými státy
Evropské unie, ve vztazích ke třetím státům naopak Nařízení Brusel IIbis aplikaci
exorbitantních norem umožňuje.
Jestliže není pozitivní kompetenční konflikt vyřešen již v průběhu řízení, pak
mohou nastat situace, kdy nebude rozhodnutí vydané v jednom státě v ostatních státech
uznáno. K odepření uznání může dojít například z důvodu vedení paralelních řízení, jejichž
výsledkem jsou nekonzistentní rozhodnutí. Právě překážku věci rozhodnuté (rei iudicatae),
případně překážku litispendence upravují jako důvod pro neuznání cizího rozhodnutí
vnitrostátní, unijní i mezinárodní úpravy. Odepření uznání z důvodu neslučitelnosti
rozhodnutí by mělo předcházet Nařízení Brusel IIbis, které zakotvuje překážku
litispendence jako jednotného řešení případných pozitivních konfliktů pravomocí již
v průběhu řízení a nikoli až ve fázi uznání. V případě aplikace národních právních předpisů
je riziko možnosti neuznání rozhodnutí v ostatních státech vyšší, neboť chybí jednotný
mechanismus pro včasné řešení kompetenčních sporů.
V závěrečné kapitole jsme se pokusili vytyčit některé možnosti jak řešit či jak
předcházet kompetenčním sporům o pravomoc (zejména těm pozitivním). Mezi tyto
prostředky patří unifikace, výlučná pravomoc, litispendence, forum non conveniens nebo
anti-suit injunction.
Na příkladu Nařízení Brusel IIbis jsme uvedli, že jednotná úprava jurisdikčních
norem, sporům o pravomoc ve věcech mezinárodních rozvodů manželství sice
nepředchází, ale napomáhá jejich řešení tím, že upravuje jednotný postup (litispendenci).
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Částečně může počet těchto sporů snížit jednotná úprava norem kolizních, neboť by
případná volba sudiště navrhovatelem neměla žádný vliv na určení rozhodného práva
a navrhovatel by tudíž nebyl motivován volit fórum pouze se záměrem ovlivnit
aplikovatelné právo.
Zcela by pozitivní spory omezila unifikovaná úprava zakotvující výlučnou
pravomoc pouze jednoho soudu. Přijetí jediného pravidla, které by dopadalo na všechny
možné situace, však není reálné. Ačkoli by se takto zabránilo vzniku pozitivních konfliktů
pravomocí, vzrostl by naopak počet sporů negativních.
Státy kontinentálního právního systému (i Nařízením Brusel IIbis) je převážně
přijímána zásada litispendence stanovující, že o své pravomoci / příslušnosti rozhoduje
soud, u kterého bylo řízení o rozvod zahájeno jako první. Překážka litispendence zabraňuje
účastníkům vést druhé paralelní řízení v téže věci tím, že stanovuje soudům, u nichž bylo
řízení zahájeno později povinnost, toto řízení přerušit, dokud první ze soudů nerozhodne
o své pravomoci či nepravomoci. Tím jsou současně i omezovány možnosti odpůrce
změnit sudiště, resp. zahájit a vést řízení o rozvod před fórem odlišným od fóra zvoleného
navrhovatelem. Lze tak potvrdit hypotézu, že litispendence podporuje forum shopping tím,
že jsou omezovány možnosti odpůrce zvrátit volbu sudiště učiněnou manželem, který
podal návrh na rozvod manželství jako první.
Jiný přístup – doktrínu forum non conveniens – upřednostňují státy common law.
Tato doktrína umožňuje soudu, u kterého bylo zahájeno řízení o rozvod manželství,
odmítnout svou pravomoc ve prospěch jiného vhodnějšího sudiště. K řešení pozitivních
kompetenčních sporů napomáhá tím, že pokud soudy jednoho státu odmítnout pravomoc
v dané věci ve prospěch jiných soudů, redukuje se tím počet možných sudišť, u nich lze
vést řízení. Odpůrci navíc umožňuje zvrátit volbu fóra učiněnou navrhovatelem. Státy
nicméně není připouštěno, aby pravomoc jejich soudů určovaly soudy cizího státu. Pokud
tedy soudy jednoho státu odmítnou pravomoc ve prospěch soudů druhého státu, které
považují k projednání rozvodu za vhodnější, a soudy tohoto druhého státu dospějí také
k závěru, že není dána jejich pravomoc věc rozhodnout, pak vyvstává naopak problém
negativního konfliktu pravomocí.
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K úspěšné aplikaci doktríny forum non conveniens by proto bylo nezbytné, aby
státy zásadně omezily svou suverenitu a respektovaly pravomoc jejich soudů určenou
rozhodnutím soudů cizích států, aniž by domácí soudy takto určenou pravomoc
přezkoumávaly v souladu se svými procesními předpisy. Důsledky vyplývající z aplikace
doktríny forum non conveniens jsou jen těžko slučitelné s cíli Nařízení Brusel IIbis
i ZMPS, kterými je kladen důraz na právní jistotu, předvídatelnost a nedotknutelnost
pravidel o příslušnosti / pravomoci. Nepřijetí této teorie v rámci Evropské unie je možno
odůvodnit také tím, že oslabuje zejména navrhovatele (tedy osobu s obvyklým bydlištěm
na území členského státu EU, nebo která je jeho státním příslušníkem), a to tím, že
omezuje jeho možnosti zahájit řízení o rozvod manželství u soudů státu dle své volby.
Oslabení ochrany osob usazených ve Společenství je v rozporu s cíli evropských nařízení.
Obdobný zásah do státní suverenity představuje i soudní příkaz anti-suit injunction
(uplatňovaný ve státech common law), kdy soud jednoho státu vydá příkaz zamezující
odpůrci zahájit řízení o rozvod manželství u soudů jiného státu, nebo v již zahájeném
řízení pokračovat. Stejně jako není přijímáno „vnucení“ pravomoci soudům některého
státu na základě rozhodnutí soudů jiného státu, není ani umožňováno, aby soudy jednoho
státu, soudům jiných států v podstatě „zakazovaly“ věc projednat (tím, že brání odpůrci
zahájit řízení jinde nebo dokonce pokračovat v takovém řízení). V důsledku by tedy mohlo
vydání soudního příkazu tohoto typu jedním soudem vést k pozitivním kompetenčním
sporům v případě, kdy by soudy ostatních států i přesto rozvod manželství týchž účastníků
projednaly. Pokud by však byl soudy ostatních států respektován příkaz zabraňující
u těchto soudů zahájit řízení, pak by došlo obdobně jako v případě doktríny forum non
conveniens k omezení počtu možných sudišť. Na rozdíl od doktríny forum non conveniens
ale není příkaz typu anti-suit injunction způsobilý vést k negativním kompetenčním
sporům, neboť soud, který takový příkaz vydá, předmětný rozvod manželství zároveň sám
projedná a rozhodne o něm.
Litispendence,

forum

non

conveniens

a

anti-suit

injunction

představují

mechanismy, které pozitivním kompetenčním sporům nepředchází, ale při jejich vzniku
poskytují způsoby jejich řešení. Požadavkům spravedlnosti nejvíce odpovídá doktrína
forum non conveniens, jejímž prostřednictvím by měly o rozvodu manželství rozhodovat
soudy toho státu, které jsou k projednání věci nejvhodnější (ať už s ohledem na nejužší
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spojení sudiště s předmětem řízení a účastníky, či na rychlost řízení, nebo nejnižší
náklady). Kromě toho, že je tato doktrína ale schopná vést k negativním konfliktům
pravomocí. Jejím dalším záporem je značná nepředvídatelnost a s tím spojená právní
nejistota. Vždy bude záležet na posouzení konkrétního případu a úvaze konkrétního soudu,
které z možných sudišť považuje za nejvhodnější, přičemž ohledně vhodnosti mohou
jednotlivé soudy dospět k různým závěrům. Bez ohledu na to, kde bude zahájeno řízení
o rozvod manželství, nemají manželé jistotu, že dotčený soud o rozvodu skutečně
rozhodne, případně je nepředvídatelné, kterému z dalších dotčených soudů věc postoupí.
Ačkoli je soudní příkaz předvídatelnější, přesto významně zasahuje do právní jistoty, když
má některý ze soudů možnost zamezit odpůrci v možnosti vést řízení o rozvod u soudů
jiného státu. Požadavky právní jistoty a předvídatelnosti naplňuje zásada litispendence. Jde
o jednoduché, jasné pravidlo, jehož aplikace v praxi nečiní zásadní potíže. Nedostatkem
této zásady je nízká flexibilita. Bez ohledu na to, že řízení může být zahájeno
navrhovatelem ve zlé víře u soudu státu, který je zjevně nepravomocný / nepříslušný, musí
dle pravidla litispendence ostatní soudy řízení přerušit, dokud soud, u něhož bylo řízení
zahájeno jako první, neprohlásí nedostatek své pravomoci. Obdobně jako kontinentální
právní systémy a Nařízení Brusel IIbis se jako ke vhodnému řešení přikláníme k zásadě
litispendence, a to právě s ohledem na význam právní jistoty a předvídatelnosti.
Hlavní hypotéza, že unifikované právní úpravy jurisdikčních norem zabraňují
kompetenčním sporům, byla vyvrácena, neboť nelze prokázat, že by rozdílné právní
předpisy měly na vznik konfliktů pravomocí větší vliv. Lze nicméně uvést, že ačkoli
jednotné úpravy kompetenčním konfliktům pravomocí zcela nezamezují (a ani nemohou),
máme za to, že jsou zejména pro co nejefektivnější vyřešení těchto sporů vhodným
řešením. Je nezbytné, aby prostřednictvím unifikovaných úprav státy smluvně dobrovolně
omezily svou suverenitu ve prospěch mezinárodních vztahů. Pro úspěšné řešení
pozitivních i negativních sporů o pravomoc je nezbytná vzájemná spolupráce států.
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