
Závěr 

Při našem zkoumání zkoumání vztahu přímé a kolizní úpravy Mezinárodní kupní smlouvy 
jsme dospěli k závěru, že je to přímá úprava (oddíl 1), tedy CISG, jež vymezuje tento vztah. V 
této oblasti bylo naším nejdůležitějším zjištěním, že ani změna povahy pramenů práva, v 
nichž jsou zachyceny kolizní normy, nemění nic na přednosti přímé úpravy. 
 
Následně (oddíl 2) jsme se zabývali konkrétním vymezením oblasti, kde se právní vztah z 
Mezinárodní kupní smlouvy řídí CISG a kde rozhodným právem určeným na základě 
kolizních norem. Toto vymezení vychází, jak vyplývá ze závěrů oddílu 1 z výkladu a 
aplikační praxe k Úmluvě. Výklad Úmluvy je tedy rozhodný pro vzájemný vztah kolizních a 
přímých norem a specificky pak výklad ustanovení vymezujících sféru aplikace a předmět 
úpravy Úmluvy je tím, co určuje hranici přímé a kolizní úpravy Mezinárodní kupní smlouvy.  
Identifikovali jsme tedy dva hlavní faktory určující tento vzájemný vztah. Jedná se především 
o sféru aplikace Úmluvy, mimo níž se Úmluvy vůbec nepoužije, dále se pak jedná o situace, 
kdy se Úmluva na daný vztah užije, avšak následně je třeba zkoumat, zda každá jednotlivá 
otázka spadá do předmětu úpravy Úmluvy a zda na ni Úmluvy nabízí odpověď.  
 
V případě otázek prvního druhu se rovnou přechází ke hledání odpovědi v rámci rozhodného 
práva určeného na základě kolizních norem fóra. Důvodem je, že se Úmluva dále na tyto 
otázky neaplikuje.  
 
V případě otázek, jež spadají do předmětu úpravy Úmluvy, na něž Úmluva ani za použití 
svých zásad nenabízí odpověď, je opět třeba obrátit se k rozhodnému právu. Použití 
rozhodného práva se ovšem v tomto případě děje na základě Úmluvy, totiž jejího Čl. 7 odst. 2 
varianta 2. 
 
Nejzajímavější otázkou, s níž jsme se při vztahu CISG a kolizních úprav setkali, je otázka 
platnosti, včetně platnosti zvyklostí. Platnost je vyřazena na základě Čl. 4 Úmluvy z jejího 
předmětu úpravy. O platnosti se tedy rozhoduje na základě rozhodného práva určeného dle 
kolizních norem legis fori. O které normy s však přesně jedná a v jakém rozsahu je možno 
jich použít, se jeví klíčové, obzvláště uvážíme-li úpravy jako je ochrana spotřebitele, v nichž 
je neplatnost běžnou sankcí za porušení. Domníváme se, že při řešení těchto otázek je třeba 
postupovat tak, aby nebylo narušeno unifikační úsilí. 
 
Úplným závěrem shrňme, že hranice kolizní a přímé úpravy Mezinárodní kupní smlouvy není 
možno určit předem a paušálně. Je třeba zamýšlet se nad každým jednotlivým případem i 
ustanovením, což tato práce v mezích jí vytyčeného rozsahu činí. 
 
 


