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mezinárodních úmluv, jejichž smluvní stranou smluvní stát je nebo se jí stane. V 

případě úmluv unifikujících kolizní nebo hmotné právo mají tyto úmluvy aplikační 

přednost. V současnosti neexistuje unifikovaná smlouva, která by regulovala právní 

vztahy na internetu, ale přednost před aplikací Římské úmluvy bude mít Úmluva OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). K její aplikaci dojde v 

případě, že strany smlouvy o koupi zboží mají místa podnikání v jiných smluvních 

státech a nejde přitom o vztahy B2C nebo C2C.165 

 

Ustanovení ZMPSaP se neužijí ani v případě kolizních norem v oblasti závazkových 

vztahů deliktních. Ustanovení článku 3 Nařízení Řím II obsahuje univerzální 

použitelnost totožně jako v případě Nařízení Řím I. 

4. Závěr 
Internet je fenomén. Umožňuje jeho uživatelům být v jednom okamžiku současně v 

několika jurisdikcích a zakládat desítky různých právních vztahů. Proto musí hrát 

významnou roli i v mezinárodním právu soukromém. Jelikož je těžko představitelné, 

aby se všechny země připojené současně k internetu shodly na všeobecně použitelném 

materiálním právu, jsou pro oblast internetu nejvýznamnější kolizní normy a normy 

mezinárodního práva procesního. 

 

Internet s sebou nepřináší nové instituty, ale představuje pro obor výzvu v oblasti 

interpretace institutů tradičních. Těmi jsou zejména hraniční určovatelé. Tato práce 

zvolila přístup, kdy se snaží je interpretovat na obecné rovině komparativním pohledem 

a následně porovnávat s předpisy de lege lata. Při absenci judikatury a dlouholeté praxe 

jako v případě hraničního určovatele lex loci damni infecti v Nařízení Řím II tak práce 

ukazuje, jakým způsobem by se interpretace v budoucnu mohla ubírat. Aplikační praxe 

by se neměla bát konfrontovat navzájem různé právní řády, dokonce různé právní 

systémy a internet si takový přístup dokonce vyžaduje. 

 

                                                 
165 Srov. článek 1 a 2 Vídeňské úmluvy. Nutno upozornit, že Česká republika učinila v souladu s článkem 
95 Vídeňské úmluvy výhradu, a proto se článek 1 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy nepoužije. K aplikaci 
Vídeňské úmluvy viz. VALDHANS, J. Aplikační test Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží 
[online]. 2007 [cit. 2008-02-14]. Dostupné z: 
<http://is.muni.cz/el/1456/podzim2007/PPPMO/Aplikacni_test_VU.pdf?fakulta=1456;obdobi=3663;kod
=PPPMO>. 
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Pro Českou republiku jsou nejvýznamnějšími právními předpisy z oblasti 

mezinárodního práva soukromého v oblasti kyberprostoru nařízení Evropské unie. Ta 

dnes pokrývají (nebo budou v blízké době pokrývat) jak určení příslušného soudu, tak 

rozhodného práva ve smluvních i mimosmluvních závazcích. Pro internetovou oblast je 

takový přístup nejvhodnější. Řada z popsaných instrumentů navíc elektronické vztahy 

již úspěšně reflektuje a přináší tak jejich účastníkům dostatek právní jistoty. Interpretace 

hraničních určovatelů, které činí v praxi problémy, pomocí Evropského soudního dvora 

je většinou vedena pozitivním směrem, jako například v rozhodnutí Shevill.166 Přesto 

rozsudky, které by se zabývaly vztahy na internetu, absentují. Vzhledem k tomu, že 

poslední roky znamenaly přijetí řady nových předpisů, ke kterým relevantní judikatura 

neexistuje, lze očekávat, že Evropský soudní dvůr bude muset být v této oblasti 

aktivnější. Přístupy, které k interpretaci zvolí, musí umožnit její flexibilitu, na druhou 

stranu musí zaručit účastníkům právních vztahů dostatečnou předvídatelnost v oblasti 

jak rozhodného práva, tak jurisdikce. 

 

Práce prokázala, že celosvětově jsou právní řády konfrontovány s podobnými problémy. 

I když se jejich řešení často liší, lze najít společné jmenovatele. Mezi ně patří v poslední 

době častý odkaz na ekonomické aspekty právních vztahů.167 Mezinárodní právo 

soukromé nyní nepotřebuje nové instrumenty. Potřebuje ale v řadě případů nové 

interpretační mechanismy, které mohou být založené třeba na ekonomických aspektech 

právních vztahů. 

 

                                                 
166 Rozsudek ESD č. C-68/93 ve věci Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL and 

Chequepoint International Ltd v. Presse Alliance SA., SbSD, 1995, 415. 
167 Viz. např. Rozsudek ESD č. C-386/05 ve věci Color Drack GmbH v. Lexx International Vertriebs 

GmbH, 2007, Úřední věstník C 140, 23/06/2007 s. 4-5. 


