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CISG či Úmluva znamená  Úmluvu  OSN  o  smlouvách  o 
mezinárodní koupi zboží  ze dne 11.dubna 1980, 
Vídeň

Čl. znamená  článek  Úmluvy,  nevyplývá-li  z 
kontextu jinak 

CLOUT znamená Case Law on UNCITRAL Texts, sbírku 
rozhodnutí k textům UNCITRAL. 

Digesta znamená UNCITRAL Digest of Case Law on the 
United Nations Convention on the International  
Sale of Goods, 2008

Mezinárodní kupní smlouva znamená kupní smlouvu splňující podmínky Čl. 
1 Úmluvy, nevyplývá-li z kontextu jinak

MPS znamená  Kučera,  Zdeněk  Mezinárodní  právo 
soukromé a procesní, 7. vydání, Vydavatelství a 
nakladatelství  Aleš Čeněk, s.r.o.,  Brno – Plzeň 
2009

národní právo znamená  neunifikované  právo vztahující  se  na 
koupi a prodej, nevyplývá-li z kontextu jinak 

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

Občanský zákoník znamená  zákon  č.  40/1964  Sb.,  občanský 
zákoník 

ObchZ znamená  zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní 
zákoník

PMO znamená  Kučera,  Pauknerová,  Růžička  a  kol. 
Právo  mezinárodního  obchodu,  Plzeň:  Aleš 
Čeněk, 2008 

Římská úmluva znamená  Úmluvu  o  právu  rozhodném  pro 
smluvní  závazkové  vztahy  ze  dne  19.června 
1980,  Řím,  publikovanou  pod  č.  64/2006 
Sb.m.s.

Smluvní stát znamená stát, jenž je stranou Úmluvy.
UN Kaufrecht znamená  Piltz,  Burghard  Internationales 

Kaufrecht C.H.Beck München, 1993  
UNCITRAL Znamená  United  Nations  Commission  on 

International Trade Law

Ústava znamená  ústavní  zákon  č.  1/1993  Sb.,  Ústava 
České republiky

ZMPS znamená zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 
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právu soukromém a procesním
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Úvod

K 29.11.2009, kdy jsou psány tyto řádky, bylo stranou CISG dle sdělení OSN 74 států1. Při pohledu 
na mapu světa2 shledáme bílá místa, tedy smluvní státy, jež nejsou stranou Úmluvy, především v 
rozsáhlém pruhu států, který se geograficky rozprostírá od Brazílie přes valnou většinu států Afriky 
až po státy jihovýchodní, jižní a jihozápadní Asie. Ze států mimo tento pruh se pak jedná především 
o  Spojené  království  Velké  Británie  a  Severního  Irska,  Irsko,  Japonsko,  Portugalsko  a  většinu 
středoamerických států kromě Mexika. Mnohé ze států stran Úmluvy učinily k Úmluvě výhradu či 
prohlášení  dle  některého  z  příslušných  článků  (Čl.  92-96).  Česká  republika  není  vázána 
ustanovením Čl.  1 odst.  1 písm. b) Úmluvy na základě prohlášení dle Čl.  95,  čímž se budeme 
zabývat níže pod bodem 2.1.5.

V  roce  2005  se  ve  Vídni  konala  k  výročí  25  let  od  podpisu  Úmluvy  konference  nazvaná 
“Celebrating  Success: 25 years United Nations Convention on Contracts for the International Sale  
of  Goods  (CISG)”.  Lze  říci,  že  vzhledem  k  počtu  států  stran  Úmluvy  a  především  k  jejich 
hospodářskému  významu  se  jedná  v  případě  Úmluvy  skutečně  o  velký  úspěch.  Příspěvky  z 
konference  poskytují  zajímavý  pohled  na  motivaci  jednotlivých  států  nepřistoupit  k  Úmluvě 
(Japonsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, středoasijské státy3). 

Pro zajímavost na tomto místě uvádím statistiku případů týkajících se CISG v jednotlivých zemích: 

Distribution of CISG Cases by Selected Countries
1988-1998  2000-2005

Civil Law Jurisdictions
Germany 209 (36.8% of total) 91 (23% of total)

Netherlands 91 23

Switzerland 65 27

Austria 39 28

France 30 29

Belgium 27 67

Spain 8 31

Common Law Jurisdictions
USA 18 27 cases, 38 decisions

Australia 2 7 decisions

Canada 1 7 decisions

New Zealand 0 6 decisions

Ohledně rozboru těchto údajů odkazuji na článek, z něhož jsem při sestavování tabulky čerpal.4

1 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en  
2 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/cisgintro.html  
3 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_VIAC.html  
4 Jacob Ziegel, THE SCOPE OF THE CONVENTION: REACHING OUT TO ARTICLE ONE AND BEYOND in: 

Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 68
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ziegel.pdf
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Předmětem této práce není analýza rozsahu a důvodů užívání Úmluvy v mezinárodních obchodních 
vztazích, nýbrž právní rozbor CISG ve vztahu k úpravě ryze vnitrostátní (a contrario mezinárodní 
charakter Úmluvy),  najmě pak k českému, resp. na příslušné vztahy dopadajícímu evropskému, 
právu. Přesto se domnívám, že by úvodní pasáž měla podtrhnout rostoucí důležitost zabývání se 
výkladem Úmluvy vzhledem k rozsahu její aplikace. 

Samotná práce se po této úvodní pasáži člení na jednotlivé oddíly. 

První oddíl, nazvaný Obecné otázky, se nejprve zabývá vztahem mezi CISG a normami kolizními v 
té nejobecnější rovině (oddíl 1.1). Toto zkoumání je klíčové, jelikož nám dává odpověď nezbytnou 
pro  oddíl  druhý,  totiž  z  jakých  pramenů  práva  je  třeba  vycházet  při  určení  rozsahu  použití 
ustanovení Úmluvy. Nalezení odpovědi na tuto otázku se stalo vzhledem k příjetí evropských norem 
upravujících rozhodné právo mj. též pro kupní smlouvy a vzhledem k povaze působnosti nařízení 
jakožto  pramene  práva  obtížnějším  než  dříve,  proto  mu  musíme  věnovat  větší  pozornost.  Z 
existence uvedeného nového pramene práva jakož i Římské úmluvy též vyplývá nutnost vypořádat 
se se vztahem všech kolizních norem dopadajících na mezinárodní koupi zboží dle českého práva 
(oddíl  1.2).  Poté teprve bude mít  smysl objasnit  specifika ve výkladu a použití  přímých norem 
obsažených  v  Úmluvě  (oddíl  1.3).  Závěr  prvého  oddílu  obecné  části  bude  patřit  zvláštnímu 
postavení obchodních zvyklostí z hlediska Úmluvy a ObchZ (oddíl1.4). 

Druhý  oddíl,  nazvaný  Rozsah  použití  přímé  úpravy  na  základě  ustanovení  Úmluvy  –  sféra 
působnosti  a  předmět  úpravy  Úmluvy,  se  zabývá  rozsahem  použití  přímé  úpravy  na  základě 
ustanovení Úmluvy. V tomto oddíle se diplomová práce nejprve zabývá sférou působnosti Úmluvy, 
přičemž zkoumá její pozitivní vymezení v Čl. 1 (oddíl 2.1), negativní vymezení v Čl. 2 (oddíl 2.2) a 
nakonec vymezení smlouvy o koupi zboží oproti smlouvám o dílo a o poskytování služeb v Čl. 3 
(oddíl 2.3). V posledním bodě druhého oddílu se pak práce zabývá předmětem úpravy Úmluvy 
(oddíl 2.4).

Třetí oddíl představuje stručné shrnutí obsahu kolizní úpravy. 

Na  tomto  místě  je  třeba  k  obsahu  diplomové  práce  podotknout,  že  se  vzhledem  ke  svému 
vymezenému  rozsahu  nemohla  zabývat  všemi  aspekty  zvoleného  tématu  a  ne  všemi,  jimiž  se 
zabývá, se pak mohla zabývat vyčerpávajícím způsobem. Autor si raději zvolil zkoumat klíčové 
otázky  vztahu  přímých  a  kolizních  norem  upravujících  Mezinárodní  kupní  smlouvu  do  co 
největších podrobností, nežli povrchnější výčet všech souvisejících otázek nejdoucí do potřebných 
detailů.  Zmiňme,  že takto byl  vynechán např.  samostatných rozbor Čl.  7 odst.  2 Úmluvy,  bylo 
vynecháno  celé  téma  týkající  se  imperativních  norem,  jakož  i  rozbor  jednotlivých  typů  smluv 
příbuzných smlouvě kupní ve vztahu k použití Úmluvy na ně a řada dalších specifických otázek. 

Obsah tak, jak je koncipován, by měl představovat logicky uspořádaný rozbor otázek souvisejících 
se vztahem Úmluvy ke kolizním normám, od těch nejobecnějších po poměrně specifické.  Jeho 
cílem není vytvořit nějaký krátký syntetický výstup, ale mnohem spíše umožnit, v případě potřeby, 
zjistit u konkrétní otázky týkající se konkrétní Mezinárodní kupní smlouvy, zda se řídí, či neřídí 
Úmluvou či národním právem určeným na základě kolizních norem, či, možná ještě přesněji, získat 
potřebné argumenty pro tu i onu eventualitu. Zároveň však práce zdůrazňuje potřebu preferovat co 
možná nejširší výklad Úmluvy, čímž bude nejlépe dosaženo sjednocení úpravy kupní smlouvy v 
mezinárodním obchodě.   . 

Vzhledem k námitce učiněné Českou a Slovenskou Federativní Republikou ve vztahu k použití 
Úmluvy na základě Čl. 1 odst. 1 písm. b) necháváme při některých konstatováních obsažených v 
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této práci tuto eventualitu stranou. To je dáno tím, že se zabýváme především vztahem Úmluvy k 
českému právu. 

Pro  pododdíly  se  užívá  pro  zjednodušení  označení  oddíly  ve  spojení  s  příslušných  číselným 
upřesněním (např. „oddíl 1.3“). Jestliže jsou uvedeny bez číselného označení, užije se označení bod.

Závěrem je třeba se vyrovnat s formální stránkou práce. Nejdůležitější pojmy užívané v rámci mé 
diplomové práce vymezuji ve formě tabulky před touto úvodní pasáží, jelikož to činí četbu práce 
čtenáři nejsnazší. Forma užitých zkratek odpovídá obecné konvenci. Poznámky jsou uváděny pod 
čarou přímo na jednotlivých stránkách z téhož důvodu. Práce se snaží v maximální možné míře 
respektovat mezinárodní charakter Úmluvy, a proto pracuje s mnoha zdroji z různých jazykových 
oblastí (literatura, judikatura etc.). Případné cizojazyčné citace obsažené v textu diplomové práce 
jsou vždy opatřeny českým překladem. U cizojazyčných citací uváděných v rámci poznámkového 
aparátu překlad z důvodu úspory místa neuvádím. Je-li citováno z webových stránek, je v poznámce 
citován odkaz na příslušnou URL adresu.

Chtěl  bych  na  tomto  místě  poděkovat  vedoucímu  mé  diplomové  práce  prof.  JUDr.  Zdeňkovi 
Kučerovi, DrSc. za zasvěcené rady a vstřícnost,  jakož i lidský přístup při vedení mé diplomové 
práce a Prof.  JUDr. Květoslavu Růžičkovi,  Csc.  za  cenné rady při  závěrečných pracech na mé 
diplomové práci, kdy její vedoucí byl nemocen.  . 
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 1 Obecné otázky

 1.1 Vztah mezi CISG a jinými prameny práva obecně

Z kolizních norem upravujících Mezinárodní kupní smlouvu jsou nejdéle platící úpravou §§ 9-10 
ZMPS. Ty nabyly účinnosti 1.dubna 1964. 

Necháme-li stranou smlouvy o právní pomoci, je dalším podstatným pramenem kolizních norem 
Římská úmluva,  jež  se  stala  součástí  našeho  právního  řádu dnem svého vyhlášení,  tedy dnem 
13.7.2006  (splněním  poslední  podmínky  dle  Čl.  10  Ústavy).  Římská  úmluva  upravuje  otázky 
kolizních norem pro závazkové vztahy ze smluv, včetně ze smlouvy kupní. Tam, kde stanoví něco 
jiného než ZMPS, užije se přednostně.

Počínaje 18.12.2009 nabývá dle svého Čl.  28 účinnosti  nařízení Řím I. Toto nařízení nahrazuje 
Římskou úmluvu. Ke vzájemnému vztahu kolizních norem viz níže pod bodem 1.2.

Přímá norma upravující mezinárodní kupní smlouvy, jež stojí v centru naší pozornosti, tedy CISG, 
se stala účinnou dnem 6.5.1991, tedy dnem svého vyhlášení. Blíže k otázce její účinnosti viz oddíl 
2.1.3

Z hlediska mezinárodního práva soukromého platí obecně, že přednostně se užije norem přímých. 
Je-li tedy Mezinárodní kupní smlouva jako taková předmětem úpravy CISG i kolizních norem a 
konkrétní Mezinárodní kupní smlouva spadá do předmětu úpravy a rozsahu užití CISG (k tomu 
oddíl 2), užije se přednostně CISG. Je to tedy přímá norma, jež vymezuje své užití oproti normám 
kolizním:  „Přímé normy  mají  oproti  normám kolizním povahu  norem zvláštních vůči  normám 
obecným, které se uplatňují všude tam, kde přímé normy nejsou, popříp. odpadnou.“5 Digesta6 k 
tomu ve specifické souvislosti s Úmluvou, resp. jejím Čl. 1 odst. 1 písm. a) velmi výstižně uvádějí:

„According  to  case  law,  courts  of  Contracting  States  must  determine  whether  the  Convention  
applies before resorting to private international law. In other words, recourse to the Convention  
prevails over recourse to the forum’s private international law. This is so because, as a substantive  
law convention,  the CISG’s rules are more specific  and lead directly  to a substantive solution,  
whereas  resort  to  private  international  law requires  a  two-step  approach (identification  of  the  
applicable law and application thereof).“

[„Z rozhodovací praxe vyplývá, že soudy smluvních států jsou povinny určit, zda se Úmluva užije 
před tím, než se uchýlí k mezinárodnímu právu soukromému. Jinými slovy, rekurz k Úmluvě má 
přednost před rekurzem k mezinárodnímu právu soukromému fóra. Je tomu tak, jelikož,  jakožto 
normotvorná smlouva, obsahuje CISG zvláštní pravidla, jež vedou přímo k zodpovězení právních  
otázek, zatímco uchýlení se k mezinárodnímu právu soukromému vyžaduje dvoustupňový přístup  
(identifikaci rozhodného práva a jeho aplikaci).“]  

Postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu vymezuje Čl. 10 Ústavy, když stanoví, že 
mezinárodní smlouvy, jež 

5 MPS str. 212
6 Digesta s. 4
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(a) jsou řádně vyhlášené,
(b) k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas
(c) a jimiž je Česká republika vázána

jsou  součástí  právního  řádu;  stanoví-li  mezinárodní  smlouva  něco  jiného  než  zákon,  užije  se 
mezinárodní smlouva. Zastáváme názor, že musí být splněny všechny tři podmínky kumulativně, 
aby mezinárodní smlouva byla vnitrostátně závazná. Tento názor je zastáván ústavními právníky, do 
jejichž předmětu zkoumání tato otázka náleží.7 Lze se však setkat i s názory, jež spojují počátek 
účinnosti mezinárodní smlouvy s vázaností České republiky mezinárodní smlouvou.8 S tím však z 
hlediska právní jistoty ani současného právního stavu nelze souhlasit. Nechme v našich úvahách 
stranou situaci před tzv. Euronovelou Ústavy.

Ustanovení Čl. 10 se vztahuje jak na Římskou úmluvu, tak na CISG. Ve vztahu k ZMPS se tedy u 
obou jmenovaných smluv uplatní zásada  (quasi) lex superior (quasi) derogat legi inferiori. Ono 
„jakoby“  je  dodáno  z  toho  důvodu,  že  neužití  zákonné  normy,  jen  je-li  v  rozporu  s  normou 
obsaženou v mezinárodní smlouvě, není identické s derogací a vzájemný vztah obou norem není 
přesně vztahem superiority a inferiority, ač je mu velmi blízký.  
 
Toto je základní východisko pro zkoumání vzájemného vztahu kolizních a přímých norem ve formě 
zákona k normám obsaženým v mezinárodních smlouvách. Jednotlivé soubory kolizních norem 
jakož i Úmluva obsahují k této otázce speciální ustanovení. 

ZMPS  stanoví  ve  svém §  2,  že  ustanovení  ZMPS  se  užijí,  jen  pokud  nestanoví  něco  jiného 
mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Dodejme další požadavky dle Čl. 10 Ústavy 
(viz výše tento bod). Totéž by ve vztahu k ZMPS platilo již na základě Čl. 10  Ústavy v současném 
znění. Zároveň je Úmluva k ZMPS ve vztahu speciality. Zde je tedy závěr o vzájemném vztahu 
zřejmý na první pohled: Uplatní-li se dle vlastních ustanovení Úmluva, ZMPS se neužije. Dle mého 
názoru  bude  toto  ustanovení  použito  pouze  ve  vztahu  k  mezinárodním smlouvám obsahujícím 
kolizní normy. V případě přímých norem ZMPS vůbec nemá místa. Tento názor vyplývá i z výše 
uvedených citací z Digest k této věci. Opačný názor zastává ve svém rozhodnutí9 Nejvyšší soud 
České republiky.

Římská  úmluva  obsahuje  též  vlastní  úpravu  vztahu  k  mezinárodním smlouvám v  Čl.  21.  Ten 
stanoví, že Římskou úmluvou není dotčeno použití mezinárodních úmluv, jejichž stranou smluvní 
stát je nebo se jí stane. Úmluva obsahuje v jistém smyslu podobnou úpravu ve svém Čl. 90, o níž se 
zmíníme níže. Rozhodná pro vzájemný vztah bude zásada speciality, na jejímž základě budou mít 
přednost ustanovení Úmluvy. 

Nařízení  Řím  I  výslovnou  úpravu  svého  vztahu  k  mezinárodně  sjednaným  přímým  normám 
neobsahuje.  Obsahuje  Čl.  24,  jenž  upravuje  jeho  vztah  k  Římské  úmluvě  a  jemuž  se  budeme 
věnovat v oddíle 1.2,  a dále Čl. 25, jenž se zabývá vztahem nařízení k mezinárodním úmluvám 
stanovícím kolizní normy.  A contrario z mlčení ohledně vztahu k mezinárodně sjednaným přímým 
normám lze usoudit, že se ve vztahu k nim pokládá za nepochybnou zásada speciality. Platí tedy 
zásada lex specialis derogat legi generali.

7 Takto např. Sládeček, Mikule, Syllová, Ústava Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, Praha 2007, str. 80
8 Pokorný, Milan Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, 2. vyd., C.H.Beck, Praha 2004, str. 21
9 Jedná se o 29 Cdo 1501/2000: „Poněvadž je žalobce zahraniční  osobou, dospěl  odvolací  soud k závěru,  že  je  

nezbytné postupovat podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží  (dále jen „úmluva\"), neboť oba 
státy, ve kterých mají zúčastněné subjekty místa podnikání, jsou signatáři úmluvy. K tomu soud dospěl podle ust. § 2  
zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, podle něhož se ustanovení tohoto zákona  
použijí jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva.“ 
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Můžeme shrnout, že Úmluva si ve vztahu ke kolizním normám sama vymezuje navenek, jakož i 
dovnitř, jak uvidíme v oddíle 2, okruh vztahů, na něž se použije.10 Její použití je tedy nezávislé na 
proměnách kolizní úpravy, k nimž u nás došlo v posledních letech. 

Na tomto místě je též třeba v rámci řešení vztahu Úmluvy k vnitrostátnímu právu zmínit § 756 
obchodního zákoníku účinný od 1.1.1992, jenž stanoví, že jeho ustanovení se použije, jen pokud 
mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla uveřejněna ve Sbírce zákonů, 
neobsahuje odlišnou úpravu. Toto ustanovení je svou povahou odlišné od ustanovení ZMPS. Míří 
na vzájemný vztah různých hmotněprávních úprav v rámci českého právního řádu. Lze jej užít spíše 
jako podpůrný argument pro přednost Úmluvy před vnitrostátním hmotným právem. Skutečným 
důvodem přednosti Úmluvy je však spojení výše zmíněného Čl. 10 Ústavy a vlastních ustanovení 
Úmluvy vymezujících rozsah jejího použití. 

Pro oblast vztahů CISG k jiným mezinárodním smlouvám obsahuje CISG zvláštní ustanovení, a to 
jednak (a) ve vztahu k mezinárodním smlouvám obecně, jednak (b) ve vztahu k přímým normám 
upravujícím mezinárodní koupi zboží, jež jí předcházely. 

(a) Vztah Úmluvy k mezinárodním smlouvám obecně je obsažen v jejím Čl. 90, jenž stanoví, že 
„tato Úmluva se nedotýká jakékoli mezinárodní dohody, která již byla nebo bude uzavřena a 
jež obsahuje ustanovení,  týkající  se věcí upravených touto Úmluvou, jestliže strany mají  
místo  podnikání  na  území  států,  jež  jsou  smluvními  stranami  takové  dohody.“  Toto 
ustanovení platí jak ve vztahu k dvoustranným, tak ve vztahu k mnohostranným smlouvám. 
Komentář11 k  tomu  ustanovení  uvádí:  „Nach  der  allgemein  gehaltenen  Abfassung  des 
Wortlauts ist hingegen nicht erforderlich, dass sowohl der Käufer, als auch der Verkäufer  
ihre Niederlassung jeweils in einem anderen Vertragstaat der in Art.  90 angesprochenen 
Übereinkünfte  haben.  Vielmehr ist  ausreichend,  wenn zumindest  der  Verkäufer  oder  der  
Käufer  in  einem Vertragstaat  des  zu  berücksichtigenden  Übereinkommens  ansässig  ist.“ 
[„Dle  obecného  chápání  tohoto  článku  naproti  tomu  není  nutné,  aby  jak  kupující,  tak  
prodávající měli místo podnikání každý v jiném ze smluvních států smluv uváděných v Čl.  
90. Mnohem spíše dostačuje,  jestliže přinejmenším prodávající  nebo kupující  mají  místo  
podnikání ve smluvním státě smlouvy, již je třeba zohlednit.“] Převážná většina ostatních 
dostupných komentářů pak uvádí, že je třeba, aby strany měly místo podnikání ve státech 
stranách smluv dle Čl. 90, např. „It is for this reason that Article 90 will apply only when 
both parties have their places of business in States Parties to another agreement concerning  
the matters governed by the Convention itself.“12 [“Z tohoto důvodu se Čl. 90 uplatní pouze,  
mají-li obě strany svá místa podnikání ve státech stranách jiné mezinárodní smlouvy týkající  
se věcí upravených Úmluvou.“]  Náš názor je, že je třeba se držet textu Úmluvy, jakožto 
výsledku kodifikačního úsilí a pro uplatnění Čl. 90 je tedy nutné, aby obě strany měly místo 
podnikání ve státě straně mezinárodní smlouvy dle Čl. 90.
Ustanovení Čl. 90 nestanoví přednost ostatních mezinárodních smluv před Úmluvou, pouze 
konstatuje,  že  Úmluva  nemá  přednost  před  ostatními  mezinárodními  smlouvami.  Vztah 

10 O odlišnou situaci by se jednalo v případě, že by se Úmluvy užilo buď na základě pouhého odkazu ve smlouvě k 
Úmluvě jako takové (ne tedy na základě volby práva) či na základě volby práva, kdy by mohla mít přednost 
ustanovení kolizních norem zajišťující v určitých situacích přednost kogentních norem. Obdobně by kolizní normy 
mohly mít vliv v případech použití Úmluvy dle jejího Čl. 1 odst. 1 písm. b).

11 UN Kaufrecht s. 63
12 Evans, in: Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffrè: Milan (1987) s. 636-638.citováno 

dle: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/evans-bb90.html         obdobně Enderlein, Maskow INTERNATIONAL 
SALES LAW United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods  Convention on the 
Limitation Period in the International Sale of Goods Oceana Publications, 1992 dle 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein-art90.html
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CISG k  ostatním mezinárodním smlouvám je tedy třeba určit buď na základě ustanovení 
těchto  smluv,  obsahují-li  taková  ustanovení,  nebo  na  základě  obecných  zásad13.  Další 
smlouvy připadající v úvahu uvádí komentář14.  Původní účel Čl. 90 směřoval zejména k 
tomu nezasáhnout do působnosti Všeobecných dodacích podmínek RVHP mezi členskými 
státy  RVHP.  Jinak  se  jedná  zejména  o  smlouvy upravující  věcná  práva  tam,  kde  jejich 
předmět úpravy koliduje s předmětem úpravy Úmluvy. Jiné implikace spočívají v tom, že 
například  volnost  formy  připuštěná  Úmluvou  není  na  újmu  požadavku  písemné  formy 
vyplývajícího z příslušných mezinárodních smluv pro některá zvláštní ujednání obsažená v 
Mezinárodní kupní smlouvě. Jedná se zejména o ujednání o sudišti či rozhodčí doložky. K 
této konkrétní problematice se vrátíme poněkud šířeji v oddíle 2.4.2.1.

(b) Ustanovení  ohledně  Úmluvu  předcházejících  mezinárodních  smluv  týkajících  se 
Mezinárodní kupní smlouvy je obsaženo v Čl. 99 odst. 3-6, jež zabraňují střetu s Haagskými 
úmluvami z roku 1964 týkajícími se jednotných zákonů o uzavírání smluv o koupi a koupě 
jako takové.  

 .   . 
V oblasti střetu s jinými mezinárodními smlouvami tedy na rozdíl od střetu s kolizními normami 
mohou principiálně nastat situace, kdy jiné normy budou užity přednostně před Úmluvou. 

Úmluva se tedy užije na vztahy, jež spadají do jejího předmětu úpravy a vznikly po 6.5.1991, tedy 
dni jejího vyhlášení15, nebylo-li její užití ujednáním stran vyloučeno.

13 Zejména dle ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu
14 UN Kaufrecht s. 64
15 Jsme si vědomi možného odlišného názoru na počátek vnitrostátní účinnost Úmluvy, jenž ji spojuje s 1.4.1991, tedy 

dnem, kdy se Úmluva stala závaznou pro Českou republiku dle mezinárodního práva. Částka Sbírky zákonů, v níž je 
obsažena však byla rozeslána pod číslem 160/1991 Sb.z., dne 6.5.1991 (částka 32/1991 Sb.z.). Dle našeho názoru 
nastala vnitrostátní závaznost Úmluvy až jejím vyhlášením .

10 z 57



 1.2 Vztahy mezi kolizními normami upravujícími mezinárodní kupní 
smlouvu navzájem

Výkladu o vzájemném vztahu pramenů kolizních norem je třeba předeslat krátkou poznámku o tzv. 
univerzální  použitelnosti kolizních  norem.  Všechny kolizní  normy jsou  zásadně  použitelné  bez 
ohledu na to, na jaké rozhodné právo ve výsledku v konkrétním případě odkazují. Tato skutečnost 
se v případě ZMPS předpokládá a není tedy výslovně vyjádřena, jelikož nejsou jiné základnější 
kolizní normy, jež by vztahy pro ten případ mohly upravovat. 

Naproti tomu v případě Římské úmluvy a nařízení Řím I je možno si představit úpravu, jež by byla 
konstruována následovně: „Právo určené na základě této normy se použije jen v případě, že se  
jedná o právo státu, jenž je stranou této úmluvy / právo členského státu ES. Jinak se užije pro 
určení rozhodného práva kolizních norem vnitrostátní původu.“

Naznačenou  cestou  se  však  evropští  normotvůrci  nevydali,  a  proto  obsahuje  Římská  úmluva 
ustanovení Čl. 2, jež stanoví, že právo určené na základě Římské úmluvy se užije i v případě, že se 
jedná  o  právo  státu,  který  není  smluvním státem.  Článek  2  nařízení  Řím I  obsahuje  obdobné 
ustanovení nadepsané „Univerzální použitelnost“.

Vzájemný vztah pramenů kolizních  norem upravujících  Mezinárodní  kupní  smlouvu je  dvojí  – 
jednak  časový,  tedy  z  hlediska  postupného  nabývání  účinnosti  jednotlivých  pramenů  kolizních 
norem, jednak vztah kolizních norem zakotvených v různých pramenech kolizních norem za jejich 
současné účinnosti. 
  
Ohledně časového vztahu platí obecná zásada, že právní vztahy ze smluv se řídí právní úpravou 
účinnou v okamžiku jejich vzniku.  Žádný z pramenů kolizních norem v tomto směru nestanoví 
úmyslně výjimku. 

ZMPS v tomto ohledu neobsahuje žádná ustanovení, užije se tedy výše uvedená obecná zásada.

V případě Římské úmluvy, jež ve svém článku Čl. 17 ohledně své vnitrostátní účinnosti stanoví, že 
se vztahuje ve smluvním státě na smlouvy uzavřené po dni, ke kterému vstoupí pro dotyčný stát v 
platnost (pro Českou republiku 1. července 2006), došlo pozdním vyhlášením (13. července 2006) k 
vzniku nežádoucího jevu zvaného pravá retroaktivita16. Zkoumání důsledků vzniklé situace by se 
vymykalo z předmětu této práce. Omezíme se na závěr, že podle našeho názoru v tomto odvětví 
práva (jinak třeba u smluv o ochraně investic) vnitrostátní platnost a účinnost mezinárodních smluv 
nastává nejdříve až okamžikem vyhlášení. V opačném případě by mohla být hrubě narušena právní 
jistota účastníků právních vztahů.

Nařízení Řím I stanoví, že se užije na smlouvy uzavřené po 17.prosinci 2009, přičemž jeho účinnost 
je stanovena v zásadě na 17.prosince 2009. 

Z uvedených důvodu lze konstatovat, že právní vztahy z Mezinárodní kupní smlouvy vzniknuvší 
počínaje  1.dubnem  1964  upravují  kolizní  normy  ZMPS,  právní  vztahy  vzniknuvší  počínaje 
13.červencem  2006  se  navíc  řídí  ustanoveními  Římské  úmluvy  a  konečně  na  právní  vztahy 
vzniknuvší po 17.prosinci 2009 dopadá též nařízení Řím I.

16 K tomu viz str. 207 an. Knapp, Viktor Teorie práva, C.H. Beck, 1995, Praha
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Nejprve se zaměříme na vztah ZMPS a Římské úmluvy. Tedy právní otázku, již bylo třeba řešit pro 
smlouvy uzavřené v období mezi 13.červencem 2006, kdy se Římská úmluva stala vnitrostátně 
účinnou, a 18.prosincem 2009, od kdy se kolizní úprava řídí  nařízením Řím I.

Vzájemný vztah Mezinárodních smluv a vnitrostátních předpisů je obecně upraven v Čl. 10 Ústavy, 
jenž stanoví, že mezinárodní smlouvy při splnění určitých kvalifikovaných podmínek17 jsou součástí 
právního  řádu  a  stanoví-li  mezinárodní  smlouva  něco  jiného  než  zákon,  užije  se  mezinárodní 
smlouva. Z tohoto vyplývá, že kolizní normy obsažené v Římské úmluvě se použijí jen v případě, 
stanoví-li něco jiného než ZMPS.

Zároveň samotný ZMPS obsahuje ve svém § 2 normu, jež stanoví, že jeho ustanovení se použijí, jen 
pokud  nestanoví  něco  jiného  mezinárodní   smlouva,  kterou  je  Československá  Socialistická 
Republika  (rozuměj Česká a Slovenská Federativní Republika a dále pak Česká republika jako její 
nástupnický stát)18 vázána.

Římská Úmluva obsahuje ve svém Čl. 20 přednost kolizních norem Společenství (Evropské Unie). 
Jinak se její použití tedy řídí obecnými či zvláštními normami vnitrostátního práva.

Můžeme tady shrnout, že vztahy z Mezinárodních kupních smluv uzavřených mezi 13.červencem 
2006 a 17.prosincem 2009 (včetně) se budou řídit rozhodným právem určeným dle ZMPS, jestliže 
Římská úmluva nestanoví něco jiného.

Vzájemné vztahy pramenů kolizních norem po 17.prosinci 2009 jsou následující. 

Nařízení Řím I obsahuje v Čl.  24 úpravu svého vztahu k Římské Úmluvě.  Nařízení dle tohoto 
ustanovení v členských státech nahrazuje Římskou úmluvu kromě případů, kdy se jedná o území 
členských států, která spadají do působnosti uvedené úmluvy a na které se toto nařízení nevztahuje. 
V zásadě ke stejnému výsledku by se došlo i aplikací ustanovení Čl. 20 Římské úmluvy, jak byl 
popsán výše. 

Vztah  nařízení  Řím I  a  vnitrostátního  práva  je  složitější  a  jeho  přesnější  vymezení  přesahuje 
vymezený předmět této diplomové práce. Domníváme se, že je třeba vždy aplikovat nařízení tam, 
kde je příslušná otázka nařízením upravena. To vyplývá ze zásady přednosti, již dovodil ve svých 
rozhodnutích Soudní Dvůr Evropských Společenství. „Tato zásada se uplatní v případě, kdy při  
aplikaci práva u státního orgánu dojde ke střetu působnosti normy národní se závaznou normou  
komunitární.“19 Situace  je  tedy odlišná,  než  byla  u  vztahu Římské úmluvy a  ZMPS do nabytí 
účinnost nařízení Řím I.  Zde se užilo  Římské úmluvy jen,  stanovila-li  něco jiného než ZMPS. 
Jednalo se tedy o přednost v případě střetu obsahu. Po účinnosti nařízení Řím I se jedná o přednost 
v případě pouhého střetu působností. Z toho vychází i vládní návrh nového zákona o mezinárodním 
právu soukromém a procesním ve svém § 3: 

17 Viz oddíl 1.1
18 Federální ústavní zákon  č. 81/1990 stanoví ve svém Čl. II, že, je-li v dosavadních ústavních a jiných zákonech užito 

názvu  Československá  Socialistická  Republika,  rozumí  se  tím  Československá  Federativní  Republika.  Na  něj 
navazující  ústavní  zákon  č.  101/1990  obsahuje  obdobné  ustanovení  zajišťující  kontinuitu  České  a  Slovenské 
Federativní  Republiky (a příslušné slovenské jazykové verze).  Ústavní  zákon ČNR č.  4/1993 Sb. O opatřeních 
souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní  Republiky stanoví  ve svém Čl.  5,  že Česká republika 
přebírá v zásadě závazky České a Slovenské Federativní Republiky jakožto subjektu. Těmito závazky mohou být i 
mezinárodní smlouvy obsahující kolizní normy.   

19 Tichý, Luboš et al. Evropské právo, 3. vydání, C.H.Beck, 2006 str. 313 an.
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„§ 3

Předpisy Evropských společenství

V rozsahu působnosti přímo použitelných ustanovení práva Evropských společenství
se tohoto zákona nepoužije.“

Návrh nového  zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním již ustanovení v oblasti 
smluv ani neobsahuje a namísto nich uvádí odkaz na přímo použitelné předpisy práva evropského. 
V  otázce  vztahů  z  Mezinárodních  kupních  smluv  je  tedy  úprava  ryze  vnitrostátním  právem 
nadbytečná a nově připravovaná úprava z tohoto vychází. Smysl čistě vnitrostátní úpravy by bylo 
možno shledávat v případě vystoupení z Evropské Unie či jejího zániku. Na druhou stranu je možno 
eventuální  situaci,  kdy  by  hrozila  absence  jakékoli  právní  úpravy  řešit  případně  paušálním 
převzetím  ustanovení  evropských  předpisů  v  této  oblasti.  Přítomnost  ustanovení  o  smluvních 
závazkových vztazích by pak snižovala právní jistotu a možnost orientace v právu pro běžného 
uživatele.

Lze tedy shrnout, že rozhodné právo se pro Mezinárodní kupní smlouvy co do u nás platné kolizní 
úpravy určuje:

(a) do 13.července 2006 výlučně dle ZMPS
(b) počínaje  13.července  až  do  17.  prosince  2009  pak  dle  ZMPS,  avšak  stanoví-li  Římská 

úmluva něco jiného, pak dle Římské úmluvy
(c) po 17.prosinci 2009 (tj. počínaje smlouvami uzavřenými 18. prosince) dle nařízení Řím I, a 

to výlučně.

Obsah příslušných kolizních norem dopadajících na Mezinárodní kupní smlouvu je pak stručně 
popsán v části 3.
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 1.3 Zvláštnosti ve výkladu ustanovení CISG  a prameny pro její 
výklad (čl. 7 Úmluvy)

V tomto oddíle se nebudeme zabývat výkladem rozhodného práva určeného na základě kolizních 
norem,  ani  výkladem  přímých  norem  mezinárodního  práva  soukromého  obecně,  nýbrž  pouze 
zvláštnostmi výkladu ustanovení Úmluvy a Mezinárodních kupních smluv, jež se řídí ustanoveními 
Úmluvy. 

Výklad Úmluvy je podstatný pro určení jejího vztahu ke kolizním normám. Širší či užší výklad 
některých jejích ustanovení, zejména ustanovení týkajících se její sféry aplikace a předmětu úpravy, 
jakož  i  podoby  jejích  obecných  principů,  bude  mít  přímý  dopad  na  tento  vztah.  Alexandr  S. 
Komarov uvádí ve svém článku20, jímž se budeme dále v této pasáži zabývat podrobněji, zajímavou 
poznámku z pera Roberta A. Hillmana, že vzhledem k účelu a směřování většiny článků Úmluvy je 
možno celou Úmluvu chápat jako křížový odkaz k ustanovení Čl. 7.  Ustanovení Čl.  7 je tedy 
klíčové a teprve s odkazem na ně mohou jednotlivá ustanovení Úmluvy dosáhnout vytčeného účelu, 
tedy vytvořit jednotné světové právo, jímž by se řídily Mezinárodní kupní smlouvy. Úmluvu je tedy 
třeba vykládat tak, aby z ní byly získány veškeré, v ní obsažené odpovědi na právní otázky a aby tak 
mohla co nejlépe sloužit svému účelu.  

V prvé části tohoto oddílu se budeme zabývat otázkami souvisejícími s výkladem Úmluvy obecně, 
zatímco v druhé části se podíváme poněkud podrobněji na vývoj a perspektivy výkladu Úmluvy od 
jejího sepsání až po aktuální aplikační praxi.

 1.3.1 Obecné otázky výkladu Úmluvy

Úmluva obsahuje dvojí interpretační ustanovení. Prvním je výše již zmíněný Čl. 7 odst. 1, druhým 
pak Čl. 8. Čl. 8 se týká výkladu „prohlášení a jiného chování stran“. Uvádí se21, že první ustanovení 
je určeno soudům, druhé stranám smluv a dále, že první se zabývá obsahem smlouvy jako takovým, 
druhé pak chováním stran. Obě tato tvrzení jsou výstižná jen za předpokladu, že si uvědomíme, že 
obě stránky výkladu, výklad soudy a výklad stranami, výklad textu smlouvy a výklad chování, jsou 
od sebe vposledku neoddělitelné, jelikož je třeba vždy při posuzování jednoho brát v úvahu i druhé.

Třetí  výkladovou  pomůckou22,  již  však  necháme  poněkud  stranou,  je  pro  Čl.  80-101  (úprava 
aspektů Úmluvy týkajících se mezinárodního práva veřejného) Vídeňská úmluva o smluvním právu 
z roku 1969. 

Úmluva byla dle svého Čl. 101 uzavřena v jednom původním vyhotovení, jehož arabské, čínské, 
anglické, francouzské, ruské a španělské znění je stejně autentické. Šest autentických jazykových 
20 INTERNATIONALITY, UNIFORMITY AND OBSERVANCE OF GOOD FAITH AS CRITERIE IN 

INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 76-77citace z Robert A. Hillman, Applying the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods: The Elusive Goal of Uniformity, in REVIEW OF THE CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE
INTERNATIONAL SALE OF GOODS 21 (Cornell Int’l Law Journal ed., 1995) dle :

        http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf  
21 INTERNATIONALITY, UNIFORMITY AND OBSERVANCE OF GOOD FAITH AS CRITERIE IN 

INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 75-76 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf

22 UN Kaufrecht s. 66
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znění odpovídá šesti jazykům OSN. České znění, jak bylo publikováno ve Sb.z pod č. 160/1991, 
není  z  hlediska  mezinárodního  práva  veřejného  závazné  a  představuje  pouhou  překladovou 
pomůcku23.  V případě interpretačních obtíží  je třeba nahlédnout do autentických znění Úmluvy. 
Vzhledem ke geografické poloze České republiky bude nejspíše přicházet v úvahu francouzská a 
anglická verze.    

Nejobecnější směrnicí pro výklad Úmluvy je její preambule, zejména v části, v níž vymezuje účel 
přijetí Úmluvy (teleologický výklad): 

„...jsouce názoru, že přijetí jednotných ustanovení upravujících smlouvy o mezinárodní koupi zboží  
a přihlížejících k různým sociálním, ekonomickým a právním systémům by přispělo k odstraňování  
právních překážek v mezinárodním obchodě a podpořilo rozvoj mezinárodního obchodu,“

Digesta24 výslovně  uvádějí  vazbu  této  části  preambule  k  výkladu  Úmluvy a  Čl.  7.  odst.  1.  V 
soudních rozhodnutích je též tato část preambule užívána pro podporu argumentace vylučující užití 
vnitrostátního práva v rozsahu otázek upravených Úmluvou.25  

V této části se dále budeme zabývat výlučně ustanovením Čl. 7 odst. 1. Úmluvy.

Ustanovení Čl. 7 je obecným pokynem pro výklad ustanovení Úmluvy. Při výkladu Úmluvy se dle 
uvedeného ustanovení „přihlédne k její mezinárodní povaze a k potřebě podporovat jednotnost při  
jejím použití a dodržování dobré víry v mezinárodním obchodu.“ Existují tedy tři základní směrnice 
pro interpretaci obsahu Úmluvy, a to

(a) její mezinárodní povaha,
(b) potřeba podporovat jednotnost při jejím použití a
(c) dodržování dobré víry

   
Potřeba zavedení těchto interpretačních zásad je dána situací, kdy národní právní řády se výrazně 
liší  v  pojetí  smluv o  koupi  a  je  tedy třeba  zabránit  situacím,  kdy by ustanovení  Úmluvy byla 
vykládána jako součást takto odlišných právních řádů. Tím by bylo unifikační úsilí zmařeno. 

Výborné shrnutí výkladu těchto principů představují Digesta26, jež, jak si ukážeme níže, jsou sama o 
sobě též důkazem realizace projektu jednotného výkladu Úmluvy. Jejich stručné a výstižné shrnutí 
výkladu Čl. 7 je následující: 

(a) Z rozhodnutí celé řady soudů vyplývá, že odkaz na mezinárodní charakter Úmluvy zakazuje 
soudům výklad Úmluvy, jenž by byl založen na národním právu. Namísto toho musí soudy 
vykládat Úmluvu autonomně. Nicméně se objevily případy, kdy bylo rozhodováno v tom 
smyslu,  že  ačkoli  národní  právo není  samo o sobě  aplikovatelné,  může  ovlivnit  přístup 
soudu k Úmluvě, je-li slovní znění relevantních článků Úmluvy shodné se zněním národních 
zákonů.  Z  judikatury  vyplývá  též,  že  je  přípustný  výklad  založený  na  historii  tvorby 
Úmluvy, jakož i mezinárodně uznávaná doktrinární literatura. 

(b) Potřeba podporovat jednotnost při  použití  zakotvená v Úmluvě založila povinnost soudů 
brát při výkladu Úmluvy v úvahu zahraniční soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy, jež se 
týkají Úmluvy. Uvádí se příklad, kdy soud citoval 40 takovýchto rozhodnutí. Rozhodnutí, 

23 UN Kaufrecht s. 65-66
24 Digesta s. 17
25 CLOUT 433 a CLOUT 579
26 Digesta s. 28 an.
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kde  se  odkazuje  alespoň  k  jednomu  rozhodnutí  zahraničnímu  je  mnoho.  Zároveň  se 
vyskytují názory, že zahraniční rozhodnutí nejsou závazná a mají jen sílu přesvědčivosti.

(c) Poslední interpretační zásadou je, že Úmluva by měla být vykládána způsobem směřujícím 
k dodržování zásady dobré víry v mezinárodním obchodu. Uvádí se rozhodnutí, jež říká, že 
požadovat odstoupení od smlouvy od kupujícího v situaci, kdy prodávající jednoznačně s 
konečnou platností prohlásil, že nebude plnit by bylo v rozporu s tímto požadavkem. Ačkoli 
je dobrá víra zmíněna výslovně jen v Čl. 7 odst. 1, uvádí Digesta řadu dalších článků, kde se 
tato zásada projevuje, zejm. Čl. 16 odst. 2 písm. (b), Čl. 21 (2), Čl. 37-46 etc.      

 1.3.2 Vývoj a perspektivy výkladových principů Úmluvy

Podrobnější analýzu,  jakož i zhodnocení cílů,  výsledků a snah o vytvoření rámce umožňujícího 
mezinárodně jednotný výklad a používání CISG shrnuje ke stavu roku 2005 příspěvek Alexandra S. 
Komarova27, jak byl zmíněn již výše. Pokládáme jej za stále aktuální, a proto si dovolíme uvést zde 
některé jeho klíčové myšlenky. 

Východiskem koncepce Úmluvy je, že se má jednat pro danou oblast o vyčerpávající úpravu, proto 
je třeba vyhnout se užití pojmů národního práva. Již při vzniku Úmluvy se objevovaly úvahy o 
zdrojích pro její výklad, ať již v publikaci precedentů či v práci s historií  její tvorby.  Výzvy k 
publikaci  rozhodnutí  se  objevovaly  již  v  prvních  komentářích28.  Vůbec  byla  snad  ve  všech 
komentářích k Čl. 7 vyzvedána nutnost autonomního výkladu, což bylo potvrzeno i v soudních 
rozhodnutích.  Zároveň  se  ve  vyspělých  jurisdikcích,  jejichž  právo  bylo  inspirací  pro  určité 
formulace Úmluvy, objevuje snaha přeci jen využít výkladu národního práva s tím, že však není 
aplikovatelné samo o sobě, ale jedná se jen o výklad obdobných ustanovení. V rozhodnutích se 
uvádí též odkaz na doktrínu, jako příklad lze uvést Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu29.
Aby  mohl  být  zachován  mezinárodní  charakter  Úmluvy,  musel  být  vytvořen  systém  sdílení 
poznatků o aktuální praxi při její aplikaci.  K tomuto účelu byl vytvořen systém zvaný CLOUT 
(Case law on UNCITRAL texts), jenž soustřeďoval podstatná soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy. 
Systém zahrnuje v současnosti bez několika desítek 1000 shrnutí takových rozhodnutí. Díky těmto 
shrnutím je možno v obrovském množství rozhodnutí nalézt právě ta podstatná pro daný případ, a 
následně  si  je  prostudovat  v  celé  šíři.  Dalším  významným  krokem  byla  systematizace  těchto 
rozhodnutí v Digestech. Komise UNCITRAL požádala v roce 2001 Sekretariát UNCITRAL, aby 
připravil  zvláštní  dokument,  v  němž by byla  shrnuta  relevantní  rozhodnutí  týkající  se  Úmluvy 
jasným, stručným a objektivním způsobem.  Na základě  této  žádosti  vznikla  v  roce 2004 první 
Digesta. Současná, druhá, verze Digest, s níž pracuje tato diplomová práce, pochází z roku 2008. 
Díky těmto informačním zdrojům, jež jsou zdarma každému dostupné na Internetu, by měla být 

27 Následující pasáž vychází z příspěvku Alaxandra S. Komarova předneseného na konferenci konané u příležitosti 
25tiletého  výročí  od  podepsání  Úmluvy zachyceného  v   článku  INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY AND 
OBSERVANCE OF GOOD FAITH AS CRITERIE IN INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON 
ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 75 an. dle: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf

28 INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 77 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf

29   Oberster Gerichtshof, Austria,  13 Apr. 2000,  available at  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000413a3.html. Dle 
INTERNATIONALITY, UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander  S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25,  Issue 1, Fall 2005  s. 79 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf
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vytvořena základna pro zohlednění rozhodovací praxe mezi státy navzájem a posílen mezinárodní 
charakter Úmluvy. 

Důkazem  o  úspěšnosti  těchto  snah  je  rostoucí  množství  odkazů  na  cizozemská  rozhodnutí  v 
rozhodovací praxi. V praxi jsou odkazy na mezinárodní charakter Úmluvy užívány k odůvodnění 
neužití národního pojmového rámce při výkladu pojmů Úmluvy. 

Stinnou stránkou by pak mohl být přílišný důraz na jednotlivá rozhodnutí, jenž by mohl vyvolat 
dojem, že jsou nejdůležitějšími zdroji práva upravujícího mezinárodní koupi zboží a že principy, na 
nichž je založena Úmluva, jsou sekundární30. 

Velmi  zajímavý je  vývoj  pohledů na  otázku dobré  víry.  Jedná  se  pojem,  jenž  ani  v  žádném z 
národních právních systémů nemá jeden jediný význam a zdá se tudíž nemožné ho definovat. Je 
možné ho nalézt též v celé řadě mezinárodních smluv, včetně dalších textů vytvořených v rámci 
UNCITRAL31.  Zásadním problémem je vymezení rozsahu tohoto pojmu. Již při  samotné tvorbě 
Úmluvy se otázka dobré víry stala důvodem mnoha sporů. Diskuze se týkala zejména otázky, zda se 
má zásada dobré víry uplatňovat jak na utváření Mezinárodní kupní smlouvy, tak i na aplikaci a 
výklad Úmluvy. Názorové rozpětí sahalo od představy, že by se princip dobré víry měl vztahovat na 
všechny fáze kontraktačního procesu až po požadavek jeho úplného vypuštění. Argumenty pro co 
nejširší podobu zásady dobré víry stavěly na potřebě zajistit, aby jakéhokoli nepoctivé chování mělo 
adekvátní důsledky.  Protiargumentem byla přílišná mlhavost a rozmanitost forem tohoto principu v 
národních právních řádech.

Skutečná podoba, jíž se tomuto principu v Čl. 7 odst. 1 dostalo („přihlédne k ... dodržování dobré 
víry v mezinárodním obchodu.“), je tak kompromisem.

Stejně  jako byla  otázka  dobré  víry předmětem sporu  při  vzniku  Úmluvy,  je  jím dodnes.  Již  v 
prvních letech po přijetí Úmluvy započala vážná debata nad její rolí. Výsledkem kompromisního 
znění Čl. 7 odst. 1 byla neexistence obecné povinnosti stran Mezinárodní kupní smlouvy jednat v 
dobré víře. Neshody ovšem, a to i mezi samotnými autory Úmluvy, panovaly ohledně dopadu, jenž 
by  princip  dobré  víry  mohl  mít  na  chování  stran  Mezinárodní  kupní  smlouvy  v  různých 
kontraktačních fázích – při jejím uzavírání, plnění, ukončení. 

Zároveň se objevila otázka zda se výkladový princip dobré víry vztahuje jen na výklad ustanovení 
Úmluvy nebo též na ustanovení konkrétní Mezinárodní kupní smlouvy. Argument pro nepoužití 
spočíval v tom, že výkladový princip dobré víry, jak je stanoven v Čl. 7 odst. 1 Úmluvy se při 
doslovném výkladu vztahuje pouze na text Úmluvy. Protiargument spočíval na logické úvaze, že 
výklad obojího nelze oddělit, jelikož strany jsou vždy nuceny vykládat obé – Úmluvu i příslušnou 
Mezinárodní kupní smlouvu. Podpůrný protiargument spočívá v tom, že Úmluva je pro příslušnou 
Mezinárodní kupní smlouvu ve své podstatě právním řádem, jímž se tato smlouva řídí, a není proto 
možné neužít její interpretační ustanovení, ledaže by to strany výslovně vyloučily.32   
Další argumenty pro užití principu dobrého víry je následující: “the requirements of good faith in  

30 INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 81 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf

31 INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 82 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf

32 INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 83 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf
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international trade could also prevent an all too hasty resort to domestic regulations and legal  
custom.”33 [“požadavek dobré víry v mezinárodním obchodě by mohl též zabránit příliš rychlému 
uchylování se k národním právním předpisům a právním zvyklostem.“]

Z výše uvedených důvodů byl princip dobré víry při výkladu Úmluvy relativně široce přijímán ve 
světě kontinentálního práva. 

V oblasti common law byl převažující názor, že dobrá víra je pouze principem sloužícím výkladu 
Úmluvy jako takové. Ačkoli je uznáván a podporován dalšími články Úmluvy, slouží spíše výkladu 
Úmluvy, nežli k hodnocení chování stran a způsobu plnění Mezinárodní kupní smlouvy.

Současnost je taková, že je k dispozici celá řada rozhodnutí, v nichž je aplikován princip dobré víry, 
avšak „their analysis leads to the conclusion that there is still a definite lack of uniformity in the  
interpretation of this rule of the Convention.“34 [“jejich rozbor vede k závěru, že je zde ještě stále  
určitý  nedostatek  jednotnosti  ve  výkladu  tohoto  pravidla  Úmluvy.“]  Přesto  lze  říci,  že  výklad 
principu dobré víry ve vztahu k obsahu Mezinárodních kupních smluv řídících se Úmluvou získává 
širší uznání.

Můžeme tedy shrnout, že přes výrazný pokrok v uniformitě aplikační praxe týkající se Úmluvy 
napříč státy, zůstává stále řada překážek úplnému uskutečnění vytčeného cíle. Jedná se zejména o 
výklad obecných zásad,  jejichž chápání je v různých právních systémech různé.  Příkladem  par 
excellence může být princip dobré víry. Zároveň se objevují i zpětné tendence k partikularizaci v 
podobě podpůrného výkladu na základě pojmosloví užívaného v národním právu, jakož i tendence k 
přeceňování vlivu aplikační praxe před textem Úmluvy.

33 INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 84 citace z PETER SCHLECHTRIEM, UNIFORM SALES LAW: THE 
UN CONVENTION  ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL  SALE OF GOODS 36 (1986) str. 36 dle: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf

34 INTERNATIONALITY,  UNIFORMITY  AND  OBSERVANCE  OF  GOOD  FAITH  AS  CRITERIE  IN 
INTERPRETATION OF CISG: SOME REMARKS ON ARTICLE 7(1), Alexander S. Komarov, Journal of Law and 
Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 84 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Komarov.pdf
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 1.4 Zakotvení mezinárodních obchodních zvyklostí a vykládacích 
pravidel v Obchodním zákoníku a v Úmluvě 

Mezinárodní obchodní zvyklosti a vykládací pravidla tvoří podstatný element usnadňující obchod 
mezi  státy.  Představují  v  mezinárodním  obchodě  obecně  známou  úpravu  vzájemných  vztahů 
kupujícího a prodávajícího nevázanou na národní právní řád. Tyto zvyklosti a vykládací pravidla 
mohou ovšem vymezovat práva a povinnosti stran jen na základě ustanovení národních právních 
řádů, jež jim tuto vlastnost přiznávají35.

“The effect to be given to the usages that develop more or less spontaneously in the practice of  
international trade has always been a matter of controversy, just like the precise definition of such 
usages.”36

[„Účinek,  jenž  by  měl  být  přiznán  zvyklostem,  jež  se  vyvíjejí  více  méně  spontánně  v  praxi  
mezinárodního obchodu byl vždy předmětem sporů, stejně jako přesná definice těchto zvyklostí.“]

V následujícím oddíle provedeme srovnání jejich zakotvení v obchodním zákoníku a Úmluvě. Toto 
srovnání  je  o  to  zajímavější,  že  Úmluva  byla  významným  inspiračním  zdrojem  při  tvorbě 
obchodního zákoníku. Řešení, k nimž obě právní úpravy dospěly, jsou však v mnohém odlišná.

 1.4.1 Úprava v obchodním zákoníku

Obchodní zákoník obsahuje zakotvení obchodních zvyklostí jednak obecně v § 1 ObchZ, jednak pro 
obchodní závazkové vztahy v § 264 ObchZ. Zároveň pracuje s pojmem praxe, již mezi sebou strany 
zavedly, jehož užívá v § 266 a 275.

Vzájemným vztahem obchodních  zvyklostí  dle  §  1  a  §  264  se  zabývá  například  Pelikánová37, 
přičemž dospívá k závěru, že „vzhledem k tomu, že § 264 ObchZ zřejmě nevylučuje aplikaci §1  
ObchZ,  bylo  by  možno  soudit,  že  obsah  závazkového  vztahu  může  být  spoluurčen  nejenom 
zvyklostmi majícími znaky § 264 odst. 1 ObchZ, ale také dalšími zvyklostmi.“38 To je dáno tím, že § 
1 odst. ObchZ pro obchodní zvyklosti splnění  žádných další znaků nevyžaduje. Zároveň jsou však 
na  základě  §  1  ObchZ  oproti  §  264  obchodní  zvyklosti  použitelné  až  po  předpisech  práva 
občanského:   

„Právní vztahy … (spadající do předmětu úpravy ObchZ – VH) se řídí ustanoveními … (ObchZ - 
VH).  Nelze-li  některé  otázky  řešit  podle  těchto  ustanovení,  řeší  se  podle  předpisů  práva 
občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a  
není-li jich, podle zásad na kterých spočívá tento zákon.“  

35 K tomu MPS s. 218 an.
36 Ch. Pamboukis THE CONCEPT AND FUNCTION OF USAGES IN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON 

THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS in: Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005, s. 107 
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Pamboukis.pdf

37 I. Pelikánová Komentář k obchodnímu zákoníku, 3. díl, Linde Praha a.s., 1996 s. 459 an.
38 I. Pelikánová Komentář k obchodnímu zákoníku, 3. díl, Linde Praha a.s., 1996 s. 460
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Tato hierarchie  pro zvyklosti dle § 264 neplatí.

V českém právním řádu je tedy v otázce mezinárodních obchodních zvyklostí klíčové ustanovení § 
264 ObchZ. Toto ustanovení se pro vztahy v mezinárodním obchodu užije na základě odkazu § 730 
obchodního zákoníku, jenž stanoví, že „podle § 264 se přihlédne k obchodním zvyklostem obecně  
zachovávaným v  mezinárodním obchodě v  příslušném obchodním odvětví.“   Toto  ustanovení  je 
součásti Části III. Hlavy 3. ObchZ upravující závazkové vztahy v mezinárodním obchodu a použije 
se při splnění podmínek obsažených v § 729 obchodního zákoníku39.

§ 264 pak stanoví dvojí režim, a to jednak
 

(a) pro obchodní zvyklosti zachovávané obecně v příslušném obchodním odvětví, k nimž se při 
určení práv a povinností ze závazkového vztahu přihlíží, pokud nejsou v rozporu s obsahem 
smlouvy nebo se zákonem, jednak

(b) pro obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, jež se použijí před těmi 
ustanoveními obchodního zákoníku, jež nemají donucující povahu. 

Uvedený dvojí režim se tedy prostřednictvím odkazu v § 730 přenáší i na režim mezinárodních 
obchodních zvyklostí pro vztahy, jež se řídí  Částí III. Hlavou 3 obchodního zákoníku.

Pro obchodní zvyklosti dle kategorie (a) platí, že mají povahu obecně závazných norem, jestliže 
„kogentní norma, ujednání účastníků učiněné v mezích kogentních norem nebo dispozitivní norma 
nestanoví jinak.“40 Představují tedy dispozitivní normy druhého řádu.

Obchodní zvyklosti dle kategorie (b) mají přednost před dispozitivními normami, pouze nesmějí být 
v rozporu s normami kogentními. 

Obchodní  zvyklosti  nejsou  samy o  sobě  pramenem práva.  Normativního  významu nabývají  až 
zákonným  odkazem.  V  otázce  rozdílu  mezi  zvyklostmi  a  obyčeji  odkazujeme  na  odbornou 
literaturu41. 

V této souvislosti je zajímavá skutečnost, že jak § 264, tak § 729 jsou uvedeny ve výčtu kogentních 
ustanovení v § 263 ObchZ. Komentář k ObchZ42 k tomu uvádí: „V praxi mohou smluvní strany 
podpůrné použití  obchodních zvyklostí  omezit,  resp.  určitou zvyklost  vyloučit,  výslovnou věcnou 
úpravou dané podmínky nebo náležitosti vztahu, neboť při výslovné a dostatečně podrobné smluvní  
úpravě  již  nebude  zbývat  pro  aplikaci  obchodních  zvyklostí  podle  tohoto  ustanovení  prostor.“ 
Aplikaci zvyklostí tedy není možno jednoduše vyloučit. Chceme-li ji vyloučit,  musíme přijmout 
dostatečně komplexní úpravu. 

Vykládací  pravidla  jsou  pro  obchodní  závazkové  vztahy upravena  §  274  obchodního  zákoníku 
následovně:

„Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných vykládacích pravidlech, má 

39§ 729 ObchZ: „Ustanovení této hlavy se použijí vedle ostatních ustanovení tohoto zákona na závazkové vztahy  
uvedené v § 261 a 262, na jejichž vzniku se podílí alespoň jeden účastník, který má sídlo nebo místo podnikání,  
popřípadě bydliště na území jiného státu než ostatní účastníci, jestliže tyto vztahy se řídí československým právním 
řádem.“ 
40 MPS s. 231
41 I. Pelikánová Komentář k obchodnímu zákoníku, 3. díl, Linde Praha a.s., 1996 s. 460
42 Tomsa, Miloš in: Tomsa, Miloš in: Štenglová, Plíva, Tomsa a kol. Obchodní zákoník, Komentář. 12 vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2009 s. 846 § 264
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se za to, že strany zamýšlely dosáhnout touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími  
pravidly, na něž se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která s přihlédnutím k 
povaze smlouvy se obvykle používají.“

V této souvislosti je též třeba uvést spojení „praxe, kterou strany mezi sebou zavedly“, jež obchodní 
zákoník užívá v § 266 a 275. Pelikánová vymezuje dle našeho názoru správně rozdíl mezi praxí a 
obchodními zvyklostmi následovně: „Obchodní zvyklosti jsou normami v tom smyslu, že regulují  
vztahy  mezi  neurčitým  počtem  subjektů,  kdežto  praxe  zavedená  stranami  znamená  vytvoření  
pravidel individuální povahy.“43   

Lze tedy shrnout, že úprava obchodního zákoníku je pro účely mezinárodního obchodu poměrně 
rigidní  a  příliš  nepřeje  užívání  obchodních  zvyklostí,  jelikož,  aby  měly  tyto  přednost  před 
dispozitivními ustanoveními ObchZ, musejí na ně strany výslovně odkázat.

 1.4.2 Úprava v Úmluvě

Úprava  vymezuje  dvojí  funkci44 obchodních  zvyklostí.  Interpretační  a  normativní.  Její  funkce 
interpretační je vyjádřena v Čl. 8 odst. 3 Úmluvy následovně:
 
„Při určování úmyslu strany nebo významu, který by prohlášení nebo chování přikládala rozumná  
osoba, vezme se náležitý zřetel na všechny rozhodné okolnosti případu, včetně jednání o smlouvě,  
praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, zvyklostí a následného chování stran.“ 

Při výkladu právních úkonů i chování stran tedy zvyklosti představují poměrně významný faktor. 
Přesto pokládáme pro účely této diplomové práce za klíčovou jejich funkci normativní, jíž se dále 
budeme výlučně zabývat. 

Úmluva obsahuje úpravu normativní funkce obchodních zvyklostí ve svém Čl. 9. Dle jeho odstavce 
1 (a)  jsou  strany „vázány jakoukoli  zvyklostí,  na které  se  dohodly,  a  praxí,  kterou mezi  sebou  
zavedly.“ Odstavec 2 pak stanoví, že (b), pokud „není dohodnuto jinak, má se za to, že strany se  
nepřímo dohodly, že na smlouvu nebo na její uzavírání má být použita zvyklost, kterou obě strany 
znaly nebo měly znát, a která je v mezinárodním obchodu v široké míře známa stranám smlouvy 
téhož druhu v příslušném obchodním odvětví a zpravidla jimi dodržována.“  

Formulace Čl. 9 je kompromisem mezi tzv. subjektivní a objektivní teorií obchodních zvyklostí45. 

Subjektivní teorie vychází z toho, že zvyklosti mohou být použity pouze, jestliže s nimi strany 
vyslovily souhlas. Na zvyklosti se pak nahlíží jako na součást smlouvy a zvyklosti neznámé jedné 
ze stran nikdy nemohou být použity. 

Naproti  tomu  objektivní  teorie  je  založena  na  pojetí,  že  zvyklosti  jsou  použitelné,  jestliže 
představují právní normu a mají normativní sílu. Aplikace zvyklostí tedy nezávisí na vůli stran. 
Pochází  ze  závaznosti  jich  samých,  a  tudíž  mohou být  aplikovány i  zvyklosti  neznámé oběma 

43 I. Pelikánová Komentář k obchodnímu zákoníku, 3. díl, Linde Praha a.s., 1996 s. 460
44Ch. Pamboukis THE CONCEPT AND FUNCTION OF USAGES IN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON 

THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS in: Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005, s. 108
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Pamboukis.pdf

45 Výklad dle Ch. Pamboukis THE CONCEPT AND FUNCTION OF USAGES IN THE UNITED NATIONS 
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS in: Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 
1, Fall 2005, s. 107 an. dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Pamboukis.pdf
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stranám. 

Výše zmíněné smíření obou teorií je vyjádřeno v hierarchii norem, jak ji uvádíme níže. Výsledné 
pojetí  zároveň respektuje autonomii vůle stran (přednost  zvolených zvyklostí)  a zároveň zavádí 
objektivní závaznost určitým způsobem kvalifikovaných zvyklostí.
 
Dalším  klíčovým  ustanovením  v  této  souvislosti  je  Čl.  4,  dle  něhož  Úmluva  upravuje  pouze 
uzavírání smlouvy o koupi a práva a povinnosti  prodávajícího a kupujícího vznikající  z takové 
smlouvy. Pokud není v Úmluvě něco jiného výslovně stanoveno, nedotýká se mj. platnosti jakékoli 
zvyklosti.  

Obecně  lze  ke  zvyklostem  uvést  následující,  jak  to  bylo  shrnuto  v  rozhodnutí  rakouského 
Nejvyššího soudu46:

Čl.  9  Úmluvy  upravuje  jenom  použití  zvyklostí  ve  stanovených  případech,  neupravuje  jejich 
platnost. „As a consequence, the validity of usages is governed by applicable domestic law.“47 [„V 
důsledku toho se platnost zvyklostí posuzuje dle použitelného národního práva“] Toto je vyjádřeno 
v citovaném rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu, kde se nejprve zkoumá platnost rakouských 
zvyklostí při obchodování se dřevem z hlediska národního práva. Takovéto zvyklosti by mohly být 
neplatné např. pro rozpor s předpisy na ochranu spotřebitele, jak se jimi zabýváme v oddíle 2.2. 
Výklad  obsažený  v  rozhodnutí  rakouského  Nejvyššího  soudu,  jak  je  uvedeno  v  poznámce, 
pokládáme  za  poněkud  příliš  omezující  předmět  úpravy  Úmluvy.  Úmluva  upravuje  podmínky 

46 Pod sp. zn. 10Ob344/99g na http://www.ogh.gv.at/entscheidungen též v Digestech na s. 42 pozn. 3 a 4 a shrnutí v 
CLOUT případ č. 425 (zvýrazněno autorem, nepřekládáno)
Der Oberste Gerichtshof hat in der E vom 15. 10. 1998, 2 Ob 191/98x (JBl 1999, 318 mit zust. Anm von Karollus)  
festgehalten, dass die österreichischen Holzhandelsusancen, die gemäß ihres § 1 Abs 1 für alle Geschäfte in Holz  
aller Art gelten, die unter Berufung auf diese Usancen abgeschlossen werden, zwar nach dem letzten Satz dieser  
Bestimmung (auch) Handelsbrauch im Sinne des § 346 HGB wiedergeben, derartige Bräuche allerdings auch dann  
gelten, wenn sie nicht zum Inhalt eines Vertrags erhoben werden, selbst dann, wenn sie den Parteien nicht bekannt 
gewesen sind, weil dort, wo das Gesetz selbst auf den Handelsbrauch verweist, er mittelbar zum gesetzlichen Inhalt  
erhoben  wird.  Gemäß  Art  4  UNK  betrifft  das  Übereinkommen  über  das  UN-Kaufrecht,  soweit  in  ihm nicht  
ausdrücklich  etwas  anderes  bestimmt  ist,  nicht  die  Gültigkeit  von  Bräuchen.  Diese  Frage  überlässt es  der 
Beurteilung durch das nationale Recht; Art 9 UNK betrifft nur ihre Anwendbarkeit. Gemäß Art 9 Abs 1 UNK sind 
die Parteien an die Bräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und an die Gepflogenheiten gebunden,  
die zwischen ihnen entstanden sind; haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so wird angenommen, dass sie  
sich in ihrem Vertrag oder bei seinem Abschluss stillschweigend auf Bräuche bezogen haben, die sie kannten oder  
kennen mussten und die im internationalen Handel den Parteien von Verträgen dieser Art in dem betreffenden  
Geschäftszweig weithin bekannt sind und von ihnen regelmäßig beachtet werden. Die von den Parteien ausdrücklich 
oder schlüssig zugrundegelegten Bräuche müssen nicht internationale Geltung haben. Art 9 Abs 2 UNK fingiert,  
dass die Parteien an Bräuche des internationalen Handels gebunden sind, wenn sie diese kannten oder kennen  
mussten. Solche Bräuche müssen grundsätzlich im internationalen Handel Verwendung finden und an einschlägigen  
Verträgen  beteiligten  Parteien  weithin  bekannt  sein  und  von  ihnen  auch  regelmäßig  beachtet  werden.  Weithin  
bekannt und regelmäßig beachtet ist ein internationaler Handelsbrauch dann, wenn er von der Mehrheit der in  
einer Branche tätigen Geschäftsleute anerkannt wird. Neben diesem objektiven Erfordernis müssen die Parteien  
Handelsbräuche nach Art  9  Abs 2 UNK tatsächlich  gekannt  haben  oder  kennen müssen.  Handelsbräuche,  die  
weithin bekannt und beachtet sind, müssen nur solchen Parteien geläufig sein, die im Verbreitungsgebiet dieser  
Bräuche ansässig sind oder  sich  dort  in  dem betreffenden  Geschäftszweig ständig betätigen.  Handelsbräuche,  
deren Geltung von den Parteien vereinbart wurde, ferner die zwischen den Parteien etablierten Gepflogenheiten  
sowie  die  im  internationalen  Handel  allgemein  üblichen  und  beachteten  Bräuche  haben,  dem  dispositiven  
Charakter des UN-Kaufrechts entsprechend, Vorrang vor den Bestimmungen dieses Übereinkommens. Ob die 
österreichischen Holzhandelsusancen, insbesondere deren Bestimmungen über die Rügepflicht, in Österreich 
kraft  Handelsbrauchs  gelten,  ist  ebenso  eine  Tatfrage  wie  die  weitere  Frage,  ob  die  österreichischen  
Holzhandelsusancen, wie es Art 9 Abs 2 UNK für internationale Handelsbräuche fordert, im internationalen 
Warenverkauf allgemein bekannt sind und beachtet werden (so die bereits zitierte E 2 Ob 191/98x mwN). 
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použití  zvyklostí.  Není  tedy třeba  zkoumat  národní  úpravu  jejich  použití,  jak  to  činí  rakouský 
Nejvyšší soud. Naopak Úmluva neupravuje jejich platnosti, a tudíž je možno zkoumat, zda některé 
ustanovení národního práva nestanoví jejich neplatnost. Náš názor je tedy takový, že lépe by bylo 
nezkoumat podmínky použití zvyklostí dle národního práva, nýbrž pouze dle Úmluvy, k národnímu 
právu je pak možno se obrátit v otázce jejich případné neplatnosti jím stanovené, avšak je třeba to 
činit uvážlivě. V tomto bychom se tedy přikláněli k širšímu výkladu předmětu úpravy Úmluvy. 

Dále  rozhodnutí  uvádí  další  podstatný  znak  úpravy  obchodních  zvyklostí,  jakož  i  praxe  mezi 
stranami  obsažený  v  Úmluvě,  totiž  že  mají  přednost  před  ustanoveními  Úmluvy,  nestanoví-li 
Úmluva jinak. Tato skutečnost není v Úmluvě vyjádřena výslovně, avšak vyplývá z konstrukce Čl. 
9 Úmluvy ve spojení s Čl. 6 Úmluvy. Učinění zvyklostí součástí smlouvy je konstruováno jako 
dohoda stran. Taková dohoda má dle Čl. 6 v zásadě přednost před ustanoveními Úmluvy. To platí 
jak  pro  zvyklosti  dle  Čl.  9  odst.  1,  tak  pro  zvyklosti  dle  Čl.  9  odst.  2,  kde  je  dohoda  stran 
konstruována jako vyvratitelná právní domněnka. 

Posledním klíčovým znakem vztahujícím se k obchodním zvyklostem je skutečnost, že zjišťování, 
zda určité zvyklosti platí jakožto obecně uznávané a zda platí takto i v mezinárodním obchodě je 
otázkou skutkovou nikoli právní. Je třeba zkoumat praxi v mezinárodním obchodě v daném místě, 
odvětví a čase. 

Úmluva rozeznává jednak (a) zvyklosti, na kterých se strany dohodly, a praxi, kterou mezi sebou 
zavedly, jednak (b) zvyklosti, které jsou v mezinárodním obchodu v široké míře známé stranám za 
splnění dalších podmínek.

Je třeba zdůraznit, že Úmluva konstruuje zvyklosti dle Čl. 9 odst. 1 i 2 identicky z hlediska důvodu 
jejich platnosti. Obojí zvyklosti platí, jelikož se na nich strany dohodly. V případě dle odst. 1 se 
jedná  o  dohodu  skutečnou,  v  případě  dle  odst.  2  se  jedná  o  dohodu  presumovanou  ve  formě 
vyvratitelné domněnky.  Na základě této konstrukce mají pak zvyklosti dle obou odstavců identický 
režim a důvod platnosti.

 1.4.2.1 Zvyklosti dle Čl. 9 odst. 1 Úmluvy

Ohledně kategorie  (a)  lze  uvést,  že  obecně jsou strany vázány tím,  co si  dohodnou, a Úmluva 
umožňuje odchýlení se dohodou od všech svých ustanovení kromě těch, jež se dotýkají písemné 
formy za určitých okolností a těch, kde to vyplývá z povahy věci (předmět úpravy apod.). Dohoda 
na zvyklostech může být explicitní či implicitní. Jako příklad zvyklostí, jež si strany mezi sebou 
dohodly se uvádí typicky INCOTERMS48. Takto dohodnuté zvyklosti ovšem nemusí mít charakter 
obecné známosti.

Praxe mezi  stranami představuje po určitý  čas  opakované chování.  Ohledně délky trvání  praxe 
existují rozporná rozhodnutí, z nichž řada říká, že dva předchozí případy nestačí, avšak zároveň 
existuje  rozhodnutí,  jež  připouští,  aby praxe  za  určitých  podmínek  byla  založena  již  jednáním 
předcházejícím uzavření Mezinárodní kupní smlouvy49. Komentář uvádí, že praxe mezi stranami se 
týká především úpravy detailních otázek mezi stranami50. Digesta51 obsahují zajímavé případy, kdy 
bylo určité chování stran posouzeno jako ustálená praxe. Jedná se kupříkladu o situaci, kdy jeden 

48 UN Kaufrecht s. 68
49 Digesta s. 40 CLOUT č. 176
50 UN Kaufrecht s. 69
51 Digesta s. 40
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rozhodčí panel rozhodl, že okamžité dodání náhradních dílů na žádost kupujícího se stalo ustálenou 
praxí mezi stranami52. Jeden italský prodávající byl shledán odpovědným za ukončení obchodního 
vztahu,  jelikož nevzal při  restrukturalizaci svého podnikání v úvahu potřeby kupujícího.  Italský 
prodávající  totiž  postoupil  veškeré své zahraniční pohledávky napříště faktoringové společnosti, 
přičemž  faktoringová  společnost  odmítla  pokračovat  v  praxi  poskytování  obchodního  úvěru 
kupujícímu, a tak musel být ze strany prodávajícího obchodní vztah ukončen53. V jiném případě 
byla  shledána  obchodní  praxe  spočívající  v  tom,  že  mlčení  znamená  souhlas  prodávajícího  s 
objednávkou kupujícího54.  

 1.4.2.2 Zvyklosti dle Čl. 9 odst. 2 Úmluvy

Ohledně  kategorie  (b)  lze  uvést,  že  mají  jinou  povahu  než  zvyklosti  kategorie  (a).  Odráží 
„Gebräuche  [,  die  ]  eine  über  die  individuelle  Vertragsbeziehung  hinausgehende,  allgemein  
anerkannte  Übung  …,  die  in  den  beteiligten  Kreisen  gewöhnlich  beachtet  wird.“55 [„Zvyklosti  
překračující individuální smluvní vztah, obecně uznávaná praxe …, jež je ve zúčastněných kruzích 
zpravidla  dodržována.“]  Obsahově  se  však  může  jednat  o  totožné  zvyklosti.  Kupříkladu 
INCOTERMS mohou být jednou použity, jelikož se tak strany dohodly, jednou, jelikož pro daný 
případ splňují podmínky Čl. 9 odst. 2 Úmluvy. 

Zvyklosti dle Čl. 9 odst. 2 musí splňovat následující kritéria:

 1. Neexistence dohody o jejich neužití.
 2. Strany zvyklost znaly nebo měly znát
 3. Jedná se o zvyklosti v mezinárodním obchodu

(a) v široké míře známé stranám smlouvy téhož druhu 
(b) v příslušném odvětví a 
(c) zpravidla jimi dodržované.

Ad 1. je třeba poznamenat, že z tohoto vyplývá, že není potřeba dohody o užití těchto zvyklostí. 
Naopak  je  třeba  jejich  výslovného  vyloučení,  aby  součástí  smlouvy  nebyly.  Jeden  zajímavý 
rozsudek  Federal  District  Court  of  New  York56  vytváří  konstrukci,  dle  níž  „the  usages  and 
practices of the parties or the industry are automatically incorporated into any agreement governed  
by the Convention,  unless expressly excluded by the parties.“57  [“zvyklosti  a praxe stran nebo 
odvětví  jsou automaticky začleněny do jakékoli  smlouvy řídící  se  Úmluvou,  není-li  to  stranami  
výslovně vyloučeno“] Jak uvedeno výše, souhlas se začleněním zvyklostí je tedy konstruován jako 
vyvratitelná domněnka. Neprojeví-li strany odlišnou vůli, tvoří tyto zvyklosti součást smlouvy. 

Ad.  2.  Tato podmínka přináší  na jedné straně rozšíření  použitelnosti  zvyklostí,  na druhé straně 
určitým  způsobem  jejich  použitelnost  omezuje.  Tím,  že  se  formulací  „strany  ….  měly  znát“ 
kritérium posuzování objektivizuje, může nastat situace, kdy se uplatní zvyklosti, aniž by zde nutně 
bylo konkrétní vědomí stran či jedné ze stran o nich. Omezení spočívá pak v tom, že zvyklost může 
být  známa  v  určitém  geografickém  prostoru,  například  v  Evropě,  avšak  stranami  s  místem 
podnikání  mimo tyto  oblasti  nemusí  být  brána  vůbec  v  úvahu.  V takové situaci  se  zvyklost  v 

52 ICC Court of Arbitration, nález č. 8611/HV/JK, na Internetu  http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=229&step= 
FullText.

53 CLOUT 202
54 CLOUT 313
55 UN Kaufrecht s. 69
56 CLOUT 579
57 Digesta s. 41, totožně v rozsudku CLOUT 579
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závislosti na okolnostech neuplatní58. 

Jedno soudní rozhodnutí citované v Digestech59 vymezilo podmínky pro splnění kritéria „strany … 
měly vědět“ následovně: „...  the parties either have places of business in the geographical area  
where the usage is established or continuously transact business within that area for a considerable  
period.“ [“... strany buď musejí mít místa podnikání v geografické oblasti, kde je zavedena zvyklost,  
nebo nepřetržitě  obchodovat  v  této  oblasti  po  významnou dobu.“] Toto  rozhodnutí  rakouského 
Nejvyššího  soudu  je  zajímavé  tím,  že  oproti  o  dva  roky  dřívějšímu  rozhodnutí60 téhož  soudu 
rozšířilo možnost splnění podmínek znalosti zvyklostí o nepřetržité obchodování  v oblasti, kde je 
zavedena zvyklost, po dostatečně významnou dobu.  

Můžeme tedy shrnout, že, aby strana Mezinárodní kupní smlouvy „měla vědět“ o určité zvyklosti, 
musí zde existovat jistý vztah této strany k oblasti, v níž je tato zvyklost zavedena. Tento vztah 
může spočívat buď v tom, že strana v oblasti má své místo podnikání nebo v tom, že v této oblasti 
dlouhodobě obchoduje. Jestliže je toto splněno, není třeba konkrétní znalost strany o zvyklosti dále 
zkoumat a zvyklost se při splnění ostatních podmínek užije.

Ad 3.  Tuto podmínku užití  zvyklostí  výborně shrnuje  Komentář:  „Die in Betracht  kommenden 
Gerbäuche sind  demzufolge  in  sachlicher,  räumlicher  und persönlicher  Hinsicht  darauf  hin  zu  
untersuchen, ob sie auf das konkret zu beurteilende Geschäft übertragbar und weithin bekannt sind 
und zudem gewöhnlich berücksichtigt werden.“61  [“V úvahu přicházející zvyklosti je tudíž nutno 
přezkoumat z věcného, prostorového a osobního hlediska ve vztahu k tomu, zda jsou přenositelné na  
obchodní vztah, jenž je konkrétně třeba posuzovat, a dále zda jsou obecně známé a navíc obvykle  
zohledňovány.“]  Co se týče požadavku, aby se jednalo o zvyklosti v mezinárodním obchodě, není 
tento totožný s požadavkem, aby se jednalo o zvyklosti mezinárodní. Existují rozhodnutí, dle nichž 
není nutné, aby se jednalo o zvyklost mezinárodní. Příkladem je rozhodnutí rakouského Vrchního 
zemského soudu Graz62,  dle  něhož mohou být  závazné místní  zvyklosti  týkající  se  obchodu se 
surovinami, veletrhů a skladišť za předpokladu, že jsou pravidelně dodržovány při obchodování se 
subjekty s místem podnikání v třetích státech. Dle téhož soudu mohou být závazné místní zvyklosti 
pro subjekt s místem podnikání v třetím státě v případě, že  nepřetržitě obchoduje v oblasti, kde 
zvyklosti platí, po významnou dobu (logicky vyplývá z úvahy nastíněné sub 2.).

Pro lepší představu obsahu zvyklostí dle Čl. 9 odst. 2 Úmluvy, uveďme ještě několik příkladů z 
Digest63.  Například  zvyklost  pravidelně  přizpůsobovat  cenu  aktuální  ceně  na  trhu  je  obvykle 
dodržována stranami smluv v oblasti obchodu s minerály64. V jiném případě byla shledána zvyklost, 
jež vyžaduje, aby kupující dal prodávajícímu možnost být přítomen při zkoumání zboží65.  

 1.4.2.3 Vzájemný vztah zvyklostí

58 UN Kaufrecht s. 70
59 Digesta s. 41 CLOUT 175
60 CLOUT 240
61 UN Kaufrecht s. 70
62 Digesta s. 41 CLOUT 175
63 Digesta s. 4132

64 ICC Court of Arbitration, nález č. 8324, publikován na Internetu na  http://www.unilex.info/case.cfm?
pid=1&do=case&id=240&step=FullText.

65 Helsinki Court of Appeal, Finland, 29. leden 1998, publikován na Internetu na
http://www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap4.html#engl.
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Z výše  uvedeného se podává otázka  hierarchie  zvyklostí,  na nichž se  strany smluvně dohodly, 
zavedené praxe a obecně zachovávaných zvyklostí  v mezinárodním obchodu (společně v tomto 
bodě „zavedené zvyklosti“). Komentář66 tuto otázku poměrně vyčerpávajícím způsobem řeší. Je 
třeba dodat, že v praxi se může jednat o otázku klíčovou pro přesné určení práv a povinností stran.

● Obecně mají  zavedené zvyklosti  s  výše uvedenou výhradou přednost  před ustanoveními 
Úmluvy. 

● V případě obecně zachovávaných zvyklostí v mezinárodním obchodu při splnění podmínek 
Čl. 9 odst. 2 musejí být tyto zvyklosti výslovně vyloučeny, nechtějí-li strany Mezinárodní 
kupní smlouvy, aby se jimi řídila.

● Smluvně dohodnuté zvyklosti mají přednost před zavedenou praxí mezi stranami. 
● Zvyklosti obecně zachovávané v mezinárodním obchodu (zvyklosti dle Čl. 9 odst. 2) budou 

v mnoha případech muset ustoupit před zvláštní praxí zavedenou stranami. 
● Praxe stran se naopak neprosadí oproti dohodě stran týkající se individuálního obchodního 

případu.

Lze tedy shrnout, že na vrcholku hierarchie stojí výslovná dohoda stran na určité úpravě práv a 
povinností pro určitý konkrétní obchodní případ. Poté následují smluvně dohodnuté zvyklosti. Třetí 
místo patří obchodní praxi mezi stranami. Poslední místo mezi zavedenými zvyklosti patří obecně 
zachovávaným zvyklostem v mezinárodním obchodě. 

 1.4.3 Srovnání úprav obchodních zvyklostí dle Obchodního zákoníku a dle 
ustanovení Úmluvy

Lze shledat vícero základních rozdílů mezi konstrukcí zvyklostí v české obchodní zákoníku a v 
Úmluvě. Tři níže uvedené, řazené dle praktických důsledků, však pokládáme za nejdůležitější. 

(a) Odlišnosti  ve  vzájemném  vztahu  přednosti  mezi  zvyklostmi  zákonnými 
ustanoveními/ustanoveními  Úmluvy,  kde  je  postavení  zvyklostí  v  Úmluvě  jednoznačně 
silnější

(b) Odlišnost  konstrukce  použití  zvyklostí,  jež  je  v  Úmluvě  postavena  vždy na  dohodě,  ať 
skutečné či presumované,  zatímco v obchodním zákoníku je režim obchodních zvyklostí 
mnohem nejasnější a jsou zde odlišnosti mezi zvyklostmi dle § 264 odst. 1 a odst. 2.

(c) Způsob a  možnost  odchýlení  se/vyloučení  zvyklostí,  kdy v  režimu českého  obchodního 
zákoníku vyloučení použití zvyklostí vzhledem ke kogentnosti § 264 není možné. Naopak v 
režimu Úmluvy je vůbec možno jednak postupem dle Čl. 6 vyloučit užití Čl. 9, jednak je 
možno opačným ujednáním vyvrátit právní domněnku dle Čl. 9 odst. 2. 

Z  hlediska  účelu  této  práce,  totiž  zkoumání  vztahu přímé a  kolizní  úpravy Mezinárodní  kupní 
smlouvy, je třeba upozornit, že užití či neužití zvyklostí může být rozhodné pro posouzení toho, zda 
Úmluva dává na určitou otázku odpověď. Z tohoto hlediska tedy může může být použití a obsah 
zvyklostí podstatné pro vzájemný vztah přímých a kolizních norem. 

66 UN Kaufrecht s. 69-70
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 2 Rozsah použití přímé úpravy na základě ustanovení  
Úmluvy – sféra působnosti a předmět úpravy  
Úmluvy

Tento oddíl se zabývá dvěma zásadními otázkami, jež vymezují klíčovým způsobem vztah Úmluvy 
ke kolizním normám. Jednak sférou použití Úmluvy (oddíly 2.1- 2.3), jednak předmětem úpravy 
(oddíl 2.4). Klíčové jsou tyto otázky z toho důvodu, že jak mimo sféru použití Úmluvy, tak mimo 
předmět  úpravy  Úmluvy  se  užijí  kolizní  normy  pro  určení  rozhodného  práva.  Vzhledem  k 
poznatkům získaným v oddílu 1, že je to Úmluva, jež vymezuje svůj vztah ke kolizním normám, je 
pak oddíl druhý klíčový pro určení vztahu přímé úpravy Mezinárodní kupní smlouvy k její úpravě 
kolizní. 

Nejprve se budeme zabývat sférou působnosti Úmluvy

Komentář velmi výstižně uvádí67, že pro aplikaci Úmluvy nepostačuje splnění podmínky, že stát, 
jenž posuzuje příslušnou Mezinárodní kupní smlouvu, je ve smyslu mezinárodního práva veřejného 
vázán Úmluvou, nýbrž je třeba, aby byly splněny podmínky dle Čl. 1 an. a Čl. 92 an. Úmluvy 
samotné, tedy musí nastat tzv. případ použití Úmluvy.

Pro  posouzení,  zda  podmínky  pro  použití  Úmluvy jsou  splněny  je  třeba  zkoumat  tři  základní 
kritéria:

(a) kritérium obsahu, tj. zdali se jedná o smlouvu o koupi zboží,
(b) kritérium mezinárodní povahy právního úkonu a vztahu ke smluvním státům a 
(c) kritérium  časové,  tj.  zda  byla  Mezinárodní  kupní  smlouva  sjednávána  či  sjednána  po 

rozhodném dni

Obdobně shrnuje podmínky aplikace Úmluvy J. Ziegel68 ve svém článku týkajícím se Čl. 1 Úmluvy:

„it must be shown that the transaction involves (1) a contract, (2) of sale, (3) of goods, (4) between 
parties  (i)  who  are  located  in  different  Convention  states,  or  (ii)  where  the  rules  of  private  
international law governing the contract lead to a Convention state.“

[“musí být prokázáno, že transakce zahrnuje (1) smlouvu, (2) a to kupní, (3) týkající se koupě zboží, (4) mezi  
stranami, jež (i) se nacházejí v různých Smluvních státech, či (ii) pravidla mezinárodního práva soukromého,  
jimiž se řídí smlouva, vedou k použití práva smluvního státu“]

Jejich bližším vymezením v podobě komentáře k jednotlivým článkům Úmluvy, jakož i rozborem 
předmětu úpravy Úmluvy v případě, že podmínky použití jsou splněny, se budeme zabývat v této 
části.

67 UN Kaufrecht s. 22
68 Jacob Ziegel, THE SCOPE OF THE CONVENTION: REACHING OUT TO ARTICLE ONE AND BEYOND in: 

Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 59 
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ziegel.pdf
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 2.1 Pozitivní vymezení v Čl. 1

 2.1.1 Čl. 1 Úmluvy obecně

Čl. 1 CISG stanoví ve svém odstavci 1 základní zásadu, podle níž „Úmluva upravuje smlouvy o 
koupi zboží mezi stranami, které mají místa podnikání v různých státech,
a) jestliže tyto státy jsou smluvními státy; nebo
b)  jestliže  podle  ustanovení  mezinárodního  práva  soukromého  se  má  použít  právního  řádu  
některého smluvního státu.“
V případě, že jsou tyto podmínky splněny, Úmluva se užije bez dalšího, tedy automaticky. Nějakého 
dalšího projevu vůle strany Mezinárodní kupní smlouvy není třeba. Užití Úmluvy je tedy založeno 
na objektivních znacích skutkového stavu69. 

Projevem vůle je naopak možno užití Úmluvy vyloučit v souladu s Čl. 6. 

Stejně tak je možno projevem vůle přes nesplnění objektivních podmínek užití Úmluvy založit. V 
takovém případě by však Úmluva v zásadě platila jen v mezích kogentních ustanovení rozhodného 
práva.  

Písmena a) a b) Čl. 1 odst. 1 vymezují dva zcela odlišné mody aplikace Úmluvy. 

Při postupu dle písmene a) vůbec  nedochází k rekurzu k mezinárodnímu právu soukromému fóra. 
Jedná se o tzv. autonomní použitelnost (autonomous applicability)70. Úmluvy se užije výlučně na 
základě ustanovení Úmluvy (proto autonomní).  

Naopak při  postupu dle písm. b) je nejprve třeba,  aby bylo určeno jako rozhodné právo právo 
členského státu Úmluvy, jenž neučinil výhradu dle Čl. 9571. Následně se v rámci takto určeného 
rozhodného práva postupuje dle Čl. 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy. Takovýto postup by bylo ve vztahu 
k Úmluvě možno označit (a contrario autonomní) za heteronomní aplikaci.  Úmluva je užita na 
základě od ní odlišné právní normy. 

 2.1.2 Pojem místo podnikání

V Čl.  1 odst.  1 je užit  pojem místo podnikání.  Výklad tohoto pojmu je  klíčový pro vymezení 
rozsahu použití Úmluvy. Výše jsme vymezili jako jedno z kritérií pro užití Úmluvy mezinárodní 
charakter příslušné Mezinárodní kupní smlouvy jakožto právního úkonu. Ten je dán právě místem 
podnikání  stran  takové  smlouvy.  Anglický  ekvivalent  místa  podnikání  je  place  of  business, 
španělský  establicimiento,  francouzský  identicky  établissement  a  konečně  rusky  коммерческoе 
предприятиe.  Z  nerozhodných  jazykových  verzí  zmiňme  nám  geograficky  blízké  německé 
Niederlassung. 

Pojem místo podnikání nemá v Úmluvě definici a zároveň jej není možno vykládat na základě jeho 
významu, jenž má v národním právu. 

V zásadě lze říci72, že každý útvar mající právní subjektivitu představuje v zásadě místo podnikání. 
Takovýto útvar s vlastní právní subjektivitou je samostatným místem podnikání, bez ohledu na to, 

69 UN Kaufrecht s. 23
70 Digesta s. 5
71 Či Nizozemského království, viz http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/e-text-95.html
72 Následující odstavce převážně dle UN Kaufrecht s. 38 an.
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kým je kontrolován či zda je dceřinou společností etc73.  

Složitější situace mohou nastat v případě, že některá ze stran jedná prostřednictvím zastoupení třetí 
stranou s vlastní právní subjektivitou (v závislosti na okolnostech bude či nebude takové zastoupení 
zároveň  pokládáno  za  místo  podnikání  strany  smlouvy).  J.  Ziegel  ve  svém  článku74 uvádí 
následující zásadu: 

„The distinction revolves around the fact that if the agent merely serves as a conduit pipe he has no  
power to bind the principal and cannot be treated as a branch of the principal’s business. However,  
if the agent has authority to bind the principal, the other party should be entitled to treat the agent  
as an intrinsic part of the principal’s business operation.“

[„Rozdíl se točí okolo skutečnosti, že, jestliže zástupce slouží jen jako komunikační kanál a nemá 
žádnou možnost vázat zastoupeného, nemůže být považován za pobočku zastoupeného. Nicméně,  
jestliže je zástupce oprávněn zavazovat zastoupeného, druhá strana by měla být oprávněna nahlížet  
na zástupce jako na součást obchodních aktivit zastoupeného.“]

Ani právní samostatnost není nezbytnou podmínkou existence místa podnikání. „Vielmehr können 
auch juristisch unselbstständige Gebilde eine Niederlassung im Sinne des Art. 1 (place of business)  
ausmachen,  wenn  sie  mit  einer  gewissen  Selbstständigkeit  ausgestatted  am  Wirtschaftsvekehr 
teilnehmen  und  über  eine  Einrichtung  verfügen,  die  auf  eine  nicht  völlig  enerhebliche  Dauer  
angelegt  ist.“75 [“Mnohem  spíše  mohou  též  právně  nesamostatné  útvary  představovat  místo  
podnikání ve smyslu Čl. 1 (place of business), jestliže jsou vybaveny určitou samostatností, účastní  
se tak hospodářského života a mají k dispozici nějaké zařízení, jež není určeno k fungování pouze 
po  zanedbatelnou dobu“]
 
V případě takovýchto útvarů je třeba odlišit útvary s určitými pravomocemi v oblasti uzavírání a 
provádění smluv, ač třeba nikoli s možností plnění zajistit zcela, od pouhých tzv.  representative 
office. V případě prvních se v souladu s výše uvedenou citací o místa podnikání jedná, v případě 
druhých nikoli. 

Na základě tohoto vymezení místa podnikání je možno dospět k závěru, že jedna ze stran má vícero 
míst podnikání. Také však může nastat situace, kdy strana nemá žádné místo podnikání. Obě situace 
řeší Čl. 10.
  
V prvním případě se postupuje dle Čl. 10 odst. 1 a rozhodné je místo podnikání, jež je s danou 
Mezinárodní kupní smlouvou nejúžeji spjato. Úmluva stanoví, že případech, „kdy strana má více  
míst podnikání, je rozhodující místo podnikání, které má nejužší vztah ke smlouvě a jejímu plnění,  
s přihlédnutím k okolnostem stranám známým nebo stranami zamýšlenými kdykoli před uzavřením 
smlouvy nebo při jejím uzavření.“ Detailní nuance ve vymezení místa podnikání jsou obsaženy v 
rozhodovací praxi a v komentářích76. 

Druhý případ  je  řešen  Čl.  10  odst.  2,  kdy v  případě  neexistence  místa  podnikání  je  rozhodné 
bydliště/sídlo strany, v závislosti na její povaze. Toto se uplatní zejména u fyzických osob.

73 Čl. 10 odst. 1 tedy v tomto případě v jejich vzájemném vztahu použít nelze
74 Jacob Ziegel, THE SCOPE OF THE CONVENTION: REACHING OUT TO ARTICLE ONE AND BEYOND in: 

Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 59
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ziegel.pdf

75 UN Kaufrecht s. 39
76 Viz zejména UN Kaufrecht s. 39 či Digesta s. 5
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Lze tedy shrnout spolu s rozhodnutím Vrchního zemského soudu Stuttgart citovaným v Digestech77, 
že  „Niederlassung  ist  der  Ort,  von  dem  aus  die  geschäftliche  Tätigkeit  tatsächlich  und 
schwerpunktmässig betrieben wird … , wofür eine gewisse Dauer und Stabilität der Einrichtung  
und  eine  gewisse  selbständige  Handlungskompetenz  erforderlich  sind.“78 [„Místo  podnikání  je 
místo, odkud je de facto a převážně vyvíjena hospodářská činnost … , k čemuž je zapotřebí jistého  
trvání a stability, jakož i jisté míry autonomie v jednání.“] 

Naopak nerozhodné pro mezinárodní charakter kupní smlouvy jsou národnost stran (Čl. 1 odst. 3 
Úmluvy), jakož i skutečnost, že místo uzavření smlouvy je odlišné od místa plnění, či učinění a 
přijetí nabídky v odlišných státech79.  

 2.1.3 Pojem Smluvní stát a účinnost Úmluvy

Pojem Smluvní stát je dalším z klíčových pojmů užitých v Čl. 1 Úmluvy. Obecně je Smluvní stát 
takový stát, jenž splnil příslušné náležitosti a je stranou Úmluvy. To je otázkou spíše mezinárodního 
práva veřejného. 

Klíčová z našeho hlediska jsou Pravidla vymezující, kdy se stát stane smluvním státem z hlediska 
Úmluvy, jež jsou obsažena v Čl. 99, a především časové vymezení aplikace Úmluvy na jednotlivé 
právní úkony obsažené v Čl. 100.

Pro Českou republiku  je  jakožto  pro  nástupnický stát  České a  Slovenské Federativní  republiky 
rozhodné ustanovení Čl. 99 odst. 2, dle něhož „pro každý stát, který ratifikuje, přijme, schválí nebo 
přistoupí k této Úmluvě po uložení desáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení,  
nabude tato Úmluva platnosti s výjimkou části, kterou vyloučí, prvního dne měsíce následujícího po 
uplynutí dvanácti měsíců po dni uložení jeho listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu.“ 

Dle  sdělení  federálního  ministerstva  zahraničních  věcí80 byla  ratifikační  listina  uložena  u 
generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 5. března 1990. Z Čl. 99 odst. 2 pak plyne, že 
Úmluva nabyla pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku platnosti ve smyslu mezinárodního 
práva veřejného dne 1. dubna 1991. 

Čl. 100 obsahuje odlišný režim použití Úmluvy (a) pro proces uzavírání Mezinárodních kupních 
smluv a (b) pro Mezinárodní kupní smlouvy jako takové.   

(a) Úmluva se dle Čl. 100 odst 1 užije „na uzavírání smluv pouze v případech, kdy návrh na  
uzavření smlouvy je učiněn (rozhodné je tedy odeslání – VH81) dne, kdy tato Úmluva nabude  
platnosti pro smluvní státy uvedené v článku 1 odst. 1 písm. a) nebo smluvní stát uvedený v  
článku 1 odst. 1 písm. b), nebo po tomto dni“ 

(b) Úmluva se dle Čl. 100 odst.  2 užije „pouze na smlouvy uzavřené dne, kdy tato Úmluva  
nabude platnosti pro smluvní státy uvedené v článku 1 odst. 1 písm. a) nebo smluvní stát  
uvedený v článku 1 odst. 1 písm. b), nebo po tomto dni.“  

Vzhledem  ke  skutečnosti  pozdní  publikace  Úmluvy,  jak  byla  popsána  výše  v  bodě  1.1  se 
domníváme, že v období mezi 1.4.1991 (platnost pro Českou republiku dle mezinárodního práva 
veřejného) a 6.5.1991 (vnitrostátní publikace Úmluvy) vznikla zvláštní situace. 

77 Digesta s. 5
78 Oberlandesgericht Stuttgart 28.únor 2000, sp. zn. 5 U 118/99
79 K tomu Digesta s. 5, UN Kaufrecht s. 38, 
80 Publikováno pod. č. 160/1991 Sb.
81 UN Kaufrecht s. 46
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Domníváme  se,  že  pokud  by  státem  fóra  byl  např.  jiný  smluvní  stát  Úmluvy,  zároveň  místo 
podnikání  jedné ze stran,  a  druhá ze stran měla místo podnikání v Československé Federativní 
Republice, soud tohoto státu by Úmluvu aplikoval dle jejího Čl. 1 odst. 1 písm. a). 

Naproti  tomu se domníváme,  že  např.  český soud by Úmluvu v  tom samém období  aplikovat 
nemohl, jelikož nebyla z důvodů objasněných pod bodem 1.1 součástí vnitrostátního právního řádu.

 2.1.4 Autonomní užití Úmluvy

Jak uvedeno výše, autonomním užitím Úmluvy se rozumí její užití přímo na základě jejích vlastních 
ustanovení, tedy bez užití mezinárodního práva soukromého. V takovém případě se jedná o užití na 
základě Čl. 1. odst. 1 písm. a) Úmluvy. Proto bylo správně na konferenci ve Vídni82 při přípravě 
Úmluvy konstatováno, že, „if the two States in which the parties have their places of business are  
Contracting States,  the Convention applies even if  the rules of private international law of the  
forum would normally designate the law of a third country.“ [„jestliže státy, v nichž mají strany svá  
místa podnikání, jsou Smluvními státy, Úmluva se použije i v případě, že pravidla mezinárodního  
práva soukromého fóra  by normálně určily právo třetího státu.“] Podmínkou je, že obě strany měly 
své místo podnikání v různých Smluvních státech v rozhodném čase a tato skutečnost byla známa či 
sdělena druhé straně před uzavřením smlouvy83. Výjimkou by pak byla situace, kdyby strany právo 
třetího  ne-Smluvního  státu  zvolily.  Pak  by  se  jednalo  o  jeden  z  mála  přípustných  případů 
implicitního vyloučení Úmluvy.

Podmínky Čl. 1 odst. 1 písm. a) jsou splněny, jestliže strany Mezinárodní kupní smlouvy mají své 
místo podnikání v různých Smluvních státech.

V této souvislosti je třeba upozornit na možnost států učinit výhradu k Úmluvě a následky tohoto 
jednání pro chápání státu jako smluvního státu. Jestliže například některý ze států využil možnosti 
(případ skandinávských zemí)  učinit  dle  Čl.  92 výhradu k použití  Části  II.  Úmluvy týkající  se 
uzavírání Mezinárodních kupních smluv, nehledí se na něj z hlediska této části jako na smluvní stát. 
Příslušná Mezinárodní kupní smlouva se přesto může řídit Úmluvou, jestliže např. budou splněny 
podmínky dle Čl. 1 odst. 1 písm. b).84 V dalším v této otázce odkazujeme na Komentář85.

 2.1.5 Užití Úmluvy na základě odkazu mezinárodního práva soukromého a otázka 
výhrady učiněné Českou a Slovenskou Federativní Republikou a jejích 
důsledků 

Jak  uvedeno  výše  Úmluva  může  být  ve  smluvních  státech  užita  též  na  základě  ustanovení 
mezinárodního práva soukromého.  V tomto  případě,  vymezeném v Čl.  1  odst.  1  písm.  b),  pak 
postačuje, jestliže jedna ze stran má místo podnikání ve Smluvním státě. Rozhodná jsou pravidla 
mezinárodního práva soukromého fóra86. 

82 United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 10 March-11 April 1980, 
Official Records, Documents of the Conference and Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings 
of the Main Committee, 1981, 15. citováno dle Digesta s. 5

83 Jacob Ziegel, THE SCOPE OF THE CONVENTION: REACHING OUT TO ARTICLE ONE AND BEYOND in: 
Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 59
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ziegel.pdf

84 Takto např. Digesta s. 5
85 UN Kaufrecht s. 40 an.
86 Dle Digesta s. 6
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Pro Českou republiku platí výhrada k článku 1 odst. 1 písm. b) ve smyslu Čl. 95 Úmluvy87, dle níž 
Česká a Slovenská Federativní republika (a tedy Česká republika jakožto nástupnický stát) nebude 
vázána ustanovením Čl. 1 odst. 1 písm. b)88. Komentář89 uvádí, že ohledně ustanovení Čl. 1 odst. 1 
písm. b) se vedly při přípravě textu Úmluvy rozsáhlá jednání, jež byla vyřešena kompromisem v 
podobě  začlenění  Čl.  95  umožňujícího  státům  učinit  výhradu  vylučující  aplikaci  Úmluvy  v 
případech dle Čl. 1 odst. 1 písm. b). Digesta90 uvádějí následující důvody pro jeho zavedení: „At the 
1980  Diplomatic  Conference,  a  delegate  argued  that  countries  with  special  legislation  on  
international trade should be allowed to avoid “the effect which article 1 (1) (b) would have on the 
application of their special legislation”“(„Na diplomatické konferenci v roce 1980 argumentoval  
jeden delegát, že země se speciální úpravou pro oblast mezinárodního obchodu by měly mít možnost  
vyhnout  se účinku,  jenž  by měl Čl.  1.  odst.  1 písm. b) na použití  jejich zvláštní  úpravy.“) Toto 
vysvětlení se zdá být ve světle české úpravy (ostatně, jak je  doloženo v pozn. č. 60, jednalo se o 
návrh  československého  delegáta)  zákoníku mezinárodního  obchodu/obchodního zákoníku91 pro 
učinění výhrady zcela dostačující.

Zajímavé v této souvislosti je, že renomovaná neoficiální databáze pace.edu, z níž čerpáme mnohé 
podklady i  pro psaní  této  diplomové práce,  pokládá závaznost  výhrady dle  Čl.  95 pro Českou 
republiku  za  spornou:  „A  question  may  nevertheless  be  raised  whether  a  declaration  of  
"succession" filed without specific deletion of a reservation set in place by the succeeded country  
perpetuates the prior reservation or renders that reservation no longer effective.“  [„Nicméně může  
být  vznesena  otázka,  zda  prohlášení  o  nástupnictví  neobsahující  zvláštní  zpětvzetí  výhrady  
provedené nástupnickou zemí prodlužuje platnost výhrady či ji činí nadále neúčinnou.“] Dle našeho 
názoru vstoupila Česká republika uložením prohlášením o nástupnictví do všech práv a povinností 
České a Slovenské Federativní Republiky vyplývajících z Úmluvy, tedy včetně výhrady dle Čl. 
9592.   

Výhrady učiněné dle Čl. 95 mají v zásadě 3 podoby93. My se zde výhradou k Čl. 95 zabýváme jen v 
podobě, v níž je závazná pro Českou republiku, tedy, že se příslušný stát necítí vázán Čl. 1 odst. 1 
písm. b). Důsledky této výhrady dle Čl. 95 se zabývá Komentář94. Lze lišit jednak důsledky výhrady 
(a) pro stát, jenž ji učinil, jednak pro (b) ostatní státy.

(a) Jestliže je tedy fórem posuzování Mezinárodní kupní smlouvy stát-smluvní strana Úmluvy a 
Úmluva by se měla užít dle Čl. 1 odst. 1 písm. b), Úmluva se neužije. Na tomto se všechny 

87 viz 160/1991 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží
88 Listina o nástupnictví byla uložena dne 30.9.1993 s účinností k 1.1.1993. dle 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
89 UN Kaufrecht s. 45
90 Digesta s. 6 Shodou okolností se jednalo o českého delegáta p. Kopáče: Mr. KOPAC (Czechoslovakia), introducing 

his delegation's proposal for a new article C bis (A/CONF.97/L.4), recalled that, under paragraph 1(b) of its article  
1, the Convention applied to contracts for the sale of goods between parties having their places of business in 
different countries when rules of private international law 'lead to the application of the law of a Contracting State'.  
That provision would not give rise to any problem for countries where the ordinary rules of law merchant applied to 
international transactions. Dle http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Czech.html

91 § 729 - 755 ObchZ - Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu 
92 Za nesporné nástupnictví pokládá například Mª del Pilar Perales Viscasillas, El CONTRATO DE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL DE MERCANCIAS (Convención de Viena de 1980), 2001, dle: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html

  „Han hecho uso de esta reserva los siguientes países: China, Estados Unidos de América, Checoslovaquia (por 
sucesión: la República Checa y  la República Eslovaca),  San Vicente y  las Granadinas,  y  Singapur,  así  como  
Alemania con la especialidad de que declara que no aplicara el inciso b) del artículo 1.1 con respecto a cualquier  
Estado que hubiese hecho una declaración por la que ese Estado no aplicaría el apartado b).“

93 K tomu http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/e-text-95.html
94 UN Kaufrecht s. 45
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komentáře shodují. Lze shrnout: „La reserva, pues, lo que viene a significar es que para los  
Estados  reservatarios  la  Convención  únicamente  devendrá  aplicable  cuando  el  Estado  
donde la otra parte tiene su establecimiento sea un Estado contratante.“95  [„Výhrada, tedy,  
znamená tolik, že pro státy-strany Úmluvy, jež učinily výhradu,  bude Úmluva aplikovatelná 
jen  v  případě,  jestliže  stát,  kde  druhá strana Mezinárodní  kupní  smlouvy  má své  místo  
podnikání, bude stranou Úmluvy.“]  

(b) Naproti  tomu význam výhrady vůči jiným státům, tedy v situaci,  kdy fórem posuzování 
bude  stát,  jenž  výhradu  neučinil,  je  sporný.  Zde  uvedeme  dva  neslučitelné  výklady  a 
následně vysvětlíme důvody, jež nás vedou k tomu přiklonit se k výkladu druhému, z něhož 
vyplývá  povinnost  všech  států  respektovat  výhradu  dle  Čl.  95  učiněnou  kterýmkoli  ze 
smluvních států.

Komentář96 zastává  stanovisko,  dle  něhož  platí,  že  „verwiest  daher  das  Internationale 
Privatrecht  eines  Staates,  der  den  Vorbehalt  nach  Art.  95  nicht  erklärt  hat,  auf  die  
Rechtsordnung Chinas, der Tschechoslowakei, der USA … ist das UN-Kaufrecht nach Art. 1  
Abs. 1 Buchst b anzuwenden unegachtet der Tatsache, dass diese Staaten den Vorbehalt  
nach Art. 95 wahrgenommen haben. Der Vorbehalt befreit lediglich die Staaten, die den  
Vorbehalt erklärt haben, von der Verpflichtung, das UN-Kaufrecht in der nach Art.1 Abs. 1  
Buchst.  b  vorgesehenen  Variante  anzuwenden...  .“  [„odkáže-li  tedy mezinárodní  právo 
soukromé státu, jenž neučinil výhradu dle Čl. 95 na právní řád Číny, Československa, USA 
… je třeba Úmluvu použít v souladu s Čl. 1 odst. 1 písm. b) bez ohledu na skutečnost, že tyto  
státy  učinily  výhradu  dle  Čl.  95.  Výhrada  zbavuje  povinnosti  užít  Úmluvu  ve  variantě  
stanovené Čl. 1 odst. 1 písm. b) jen státy, jež výhradu učinily... .“]  

Výhrada dle Čl. 95 znamená tedy podle tohoto výkladu vyloučení aplikace Úmluvy z titulu 
jen v případě, že fórem posuzování Mezinárodní kupní smlouvy je stát, jenž učinil výhradu 
dle Čl. 95, mezinárodní právo soukromé  legis fori odkazuje na právní řád tohoto státu a 
zároveň není splněna podmínka pro použití Úmluvy dle Čl. 1 odst 1 písm a). Ostatní státy 
tedy  dle  této  koncepce  výhrady  dle  Čl.  95  učiněné  jednotlivými  státy  nezohledňují. 
Vycházejíc z této koncepce a z potřeby respektovat vůli vyjádřenou v učiněné výhradě, jak 
dovozuje stanovisko zastávané v Komentáři, přijalo Německo výhradu, jež spočívá v tom, 
že „courts will not apply Article 1(1)(b) CISG in sales where Article 95 reservation states  
are involved.“97 [„soudy nebudou postupovat dle  Čl.  1 odst.  1 písm. b) CISG v případě 
koupí, kde figurují státy učinivší výhradu dle Čl. 95.“]

S odlišnou koncepcí, s níž se my ztotožňujeme, přichází ve svém článku98 J. Ziegel: 

„The commentators appear generally to agree that state A’s courts (stát fóra - VH) should 
respect state C’s (stát, na jehož právní řád odkazuje mezinárodní právo soukromého státu 
fóra  –  VH)  Article  95  reservation  regardless  of  whether  state  A  has  made  the  same 
declaration or not. This seems a correct result both on principle and because otherwise, as 
Professor  Honnold  has  noted,  the  results  of  particular  litigation  involving  state  C’s  
reservation will depend on the accident of whether or not state A has made an Article 95  
reservation.“
[„Zdá se,  že komentátoři  se obecně shodují,  že soudy státu A (stát  fóra – VH)  by měly 

95 Mª del Pilar Perales Viscasillas, El CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 
(Convención de Viena de 1980), 2001, na http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html

96 UN Kaufrecht s. 45
97 Dle http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/e-text-95.html
98 Jacob Ziegel, THE SCOPE OF THE CONVENTION: REACHING OUT TO ARTICLE ONE AND BEYOND in: 

Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 66
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ziegel.pdf
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respektovat  výhradu  dle  Čl.  95  učiněnou  státem  C (stát,  na  jehož  právní  řád  odkazuje 
mezinárodní právo soukromého státu fóra – VH) bez ohledu na to, zad stát A učinil tuto 
výhradu či nikoli. Takovýto výsledek se zdá správný jak z hlediska zásad, tak z toho důvodu,  
že jinak,  jak poznamenal profesor Honnold, by výsledek jednotlivých sporů týkajících se  
výhrady učiněné státem C závisel na na náhodě, totiž zda stát A učinil či neučinil výhradu  
dle čl. 95.“]  

Důvod,  proč  se  s  touto  koncepcí  ztotožňujeme,  spočívá  v  tom,  že  je  třeba  respektovat 
mezinárodněprávně  relevantně  vyjádřenou  vůli  státu  nebýt  vázán  určitými  ustanoveními 
Úmluvy. Jestliže je tato vůle vyjádřena, platí smlouva mezi daným státem a státy ostatními 
jen  v  podobě  zahrnující  uvedenou  výhradu.  Opačný  přístup,  jak  je  vyjádřen  výše,  by 
představoval  porušení  jak  vnitrostátního  práva,  tak  především  závazků  vyplývajících  z 
mezinárodního  práva  veřejného.  Tuto  argumentaci  lze  opřít  o  text  Vídeňské  Úmluvy o 
smluvním právu, jež ve svém Čl. 21 stanoví následující: 

„Právní účinky výhrad … 
… Výhrada učiněná ve vztahu k druhé smluvní straně (v našem případě jsou výhrady činěny 
z povahy věci erga omnes partes -VH) …

1. mění pro stát, který učinil výhradu, v jeho vztazích s touto druhou stranou ustanovení  
smlouvy, jichž se výhrada týká, v rozsahu této výhrady; a 

2. mění tato ustanovení ve stejném rozsahu pro tuto druhou smluvní stranu v jejích 
vztazích se státem, který učinil výhradu. 

… Výhrada nemění ustanovení smlouvy pro ostatní smluvní strany v jejich vzájemných 
vztazích. 
… „
Z uvedených zásad vyplývá, že správný je druhý výklad, jenž je též obecně uznáván.

 2.1.6 Rozšiřující a Zužující ustanovení Čl. 1

Čl. 1 obsahuje v odstavci 2 zužující ustanovení, dle něhož se „ke skutečnosti, že strany mají místa  
podnikání v různých státech … nepřihlíží, jestliže tato skutečnost nevyplývá buď ze smlouvy nebo z  
jednání mezi stranami nebo z informací poskytnutých stranami kdykoli do uzavření smlouvy nebo 
při jejím uzavření.“  V důsledku tohoto ustanovení se tedy Úmluva neužije na Mezinárodní kupní 
smlouvu,  jestliže  její  mezinárodní  charakter  není  rozpoznatelný  nejpozději  při  jejím  uzavření. 
Měřítkem není tedy skutečná znalost, ale objektivní poznatelnost99. Obecně komentáře uvádějí, že 
tuto výjimku je třeba vykládat úzce. Platí stará zásada exceptiones stricte sunt interpretandae. 

Naopak rozšířeno je užití Úmluvy díky ustanovení Čl. 1 odst.  3, jenž stanoví, že „při určování  
použitelnosti této Úmluvy se nepřihlíží k státní příslušnosti stran a ani k tomu, zda strany nebo  
smlouva mají občanskoprávní nebo obchodní povahu.“ Vyřazení státní příslušnosti jako kritéria pro 
použití Úmluvy vyplývá z konstrukce místa podnikání jakožto základního měřítka mezinárodního 
charakteru kupní smlouvy. Vyloučení hlediska občanskoprávní či obchodněprávní povahy  smlouvy 
je stejně tak logické. Odvíjí se od požadavku, aby úprava Úmluvy měla mezinárodní charakter, 
přičemž rozdělení na obchodněprávní a občanskoprávní smlouvy mezinárodní není:

„Die  Rechtsordnungen,  namentlich  der  anglo-amerikanischen  Rechtsfamilie  kennen  nicht  
Zweitelung  in  ein  allgemeines  Zivil-  und  ein  besonderes  Handelsrecht.  In  Italien  und  in  
Niederlanden ist die historisch gewachsene Zweispurigkeit zwischenzeitlich wieder zugunsten einer  

99  UN Kaufrecht s. 40
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einheitlichen Kodifikation beseitgt worden.“ 100 

[„Právní řád, zejména angloamerické právní větve neznají rozdělení na všeobecné občanské právo 
a zvláštní obchodní právo. V Itálii a v Nizozemí historicky vzniknuvší dvojkolejnost mezitím opět  
ustoupila ve prospěch jednotné kodifikace.“] 

V této souvislosti je třeba upozornit na otázku ochrany spotřebitele, jíž se budeme zabývat v části 
2.2. 
   

100UN Kaufrecht s. 33
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 2.2 Negativní vymezení v Čl. 2

Článek obsahuje výčet případů, kdy se Úmluvy, ač by podmínky dle Čl. 1 mohly být splněny, přesto 
neužije. Jedná se o případy podmíněné:

(a) účelem  koupě,  resp.  povahou  kupujícího  jakožto  spotřebitele  –  a)  zboží  kupované  pro 
osobní spotřebu za určitých podmínek  

(b) způsobem uzavření a povahou právního vztahu směřujícího ke koupi – b) dražba, c) – výkon 
rozhodnutí či koupě na základě soudního rozhodnutí

(c) povahou (nepřímého) předmětu kupní smlouvy – jedná se o d) cenné papíry a peníze, e) 
lodě, čluny, vznášedla nebo letadla a f) elektrickou energii

Nyní  se  zaměříme na klíčové aspekty jednotlivých případů neužití  Úmluvy z  hlediska českého 
práva:

(a) Ochrana  spotřebitele  se  stává  díky  vlivu  evropského  práva  stále  důležitější  součástí 
národních právních řádů členských států. Vychází z toho, že spotřebitel je zpravidla stranou 
slabší, stranou náchylnou k tomu stát se obětí nekalých obchodních praktik, obzvláště, je-li 
vystaven situacím, kdy se musí rozhodovat rychle, nenadále a s nedostatkem objektivních 
informací. 

Úmluva začleněním Čl.  2  písm a)  zajišťuje  užití  národních právních  norem určených k 
ochraně spotřebitele, jichž by se vzhledem k její povaze jinak nepoužilo. Vzhledem k výše 
uvedené povaze použití Úmluvy (zejména na základě ustanovení Čl. 1 odst. 1 písm. a)) je 
takovéto ustanovení začleněné přímo do Úmluvy jedinou možností, jak ochranu spotřebitele 
zajistit.  Jinak  by  totiž  v  případě  kolize  práva  Úmluvy  a  národního  práva  na  ochranu 
spotřebitele muselo národní právo bez ohledu na svůj kogentní charakter Úmluvě ustoupit, 
„da die Nichtanwendung des UN-Kaufrechtes eine Verletzung völkerrechtlicher Pflichten  
darstellt .“101 [„jelikož neužití práva Úmluvy představuje porušení povinností vyplývajících z 
mezinárodního práva veřejného.“]

Podmínkou pro uplatnění výjimky z použití Úmluvy podle Čl. 2 písm. a)  je, že se jedná o 
zboží kupované „pro osobní potřebu, potřebu rodiny nebo domácnosti“. Protikladem k užití 
zboží pro osobní potřebu je jakékoli jeho užití k výdělečným účelům, byť i jen částečné. 
Užitím pro osobní potřebu je i koupě zboží k výkonu závislé činnosti, a to bez ohledu na to, 
jak s ním nakládá národní daňové právo. Například, jestliže si úředník koupí automobil za 
účelem dojíždění do zaměstnání. Pojmy rodina a domácnost je třeba vykládat nikoli úzce 
právně, ale v širším, sociologickém smyslu102. Jako typický příklad zboží kupovaného pro 
osobní  potřebu  se  uvádí  nákupy předmětů  denní  potřeby a  upomínkových  předmětů  ze 
strany turistů při pobytu v zahraničí103.  

Výjimka  z  použití  Úmluvy  se  neuplatní  v  případě,  že  by  prodávající  před  uzavřením 
smlouvy nebo při jejím uzavření nevěděl a ani neměl vědět, že zboží je kupováno k výše 
vymezenému účelu. Tímto je výjimka zúžena v zájmu ochrany dobré víry prodávajícího.  A 
z tohoto též plyne, že rozhodné je zamýšlené užití zboží do okamžiku  uzavření smlouvy. 
Jak bude se zbožím následně skutečně naloženo je pro právní povahu vztahu kupujícího a 

101UN Kaufrecht s. 35
102UN Kaufrecht s. 34
103UN Kaufrecht s. 35
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prodávajícího nerozhodné. „This narrows the reach of the article 2 (a) exception, and leads 
to  the  possibility  of  a  conflict  between  domestic  consumer  protection  law  and  the  
Convention in those cases where applicability of the domestic law does not require that the  
seller either knew or ought to have known of the buyer’s intended use.“104 [„Toto zužuje  
dosah výjimky dle Čl. 2 písm. a) a vede k možnosti konfliktu mezi národními přepisy na  
ochranu  spotřebitele  a  Úmluvou  v  těch  případech,  kdy  se  pro  užití  národního  práva  
nevyžaduje, aby prodávající věděl či měl vědět o zamýšleném použití zboží prodávajícím.“] 
Možnost  konfliktu  nastává  i  s  českým národním právem,  jelikož  to  subjektivní  znalost 
prodávajícího o účelu koupě nevyžaduje.

V souvislosti  s  otázkou ochrany spotřebitele  je třeba si  uvědomit,  že  dle  Čl.  4 Úmluva 
„upravuje pouze uzavírání smlouvy o koupi a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího  
vznikající  z takové  smlouvy.  Pokud  něco  jiného  není  výslovně  stanoveno  v této  Úmluvě,  
nedotýká se zejména
a) platnosti smlouvy nebo kteréhokoli jejího ustanovení nebo jakékoli zvyklosti;“ 
Pro  nás  nejdůležitější  úpravu  ochrany spotřebitele  pak  obsahuje  §  51a  an.  Občanského 
zákoníku. V těchto ustanoveních (zejm. V § 55 a 56) jsou pak obsaženy normy týkající se 
platnosti  obsahu  spotřebitelských  smluv.  Jedná  se  především  o  zákaz  odchýlení  se  od 
dispozitivních ustanovení v neprospěch spotřebitele a o výčet tzv. nepřípustných ujednání. 
Jako následek porušení zákazu je stanovena relativní neplatnost.
 
Otevírá se tedy logicky otázka, zda se tato ustanovení užijí v případě, že se spotřebitelská 
smlouva  bude  řídit  Úmluvou.  Komentář  k  tomuto  uvádí,  že  „soweit  die  Missachtung 
nationaler  Verbraucherbestimmungen  die  Unwirksamkeit  des  abgeschlossenen  Vetrages 
oder einzelner Klauseln zur Folge hat, bleibt nach Art 4 Buchst. a diese Konsequenz auch  
bei  UN-Kaufverträgen  beachtlich.“105 [„jestliže  má  nedodržení  národních  předpisů  na 
ochranu  spotřebitele  za  následek  neúčinnost  uzavřené  smlouvy  či  jejích  jednotlivých  
ustanovení,  je  třeba  zohlednit  tento  následek  v  souladu  s  Čl.  4  písm.  a)  Úmluvy  i  u  
Mezinárodních kupních smluv.“]

Sporná je též otázka práva na odstoupení od smlouvy, jež je v mnoha případech předpisy na 
ochranu  spotřebitele  zaručeno.  Například  Komentář106 staví  právo  na  odstoupení  do 
souvislosti s platností smlouvy a obdobně, jak je uvedeno výše, umožňuje odstoupení od 
Mezinárodní kupní smlouvy řídící se Úmluvou v případě, že je umožňují národní předpisy 
na ochranu spotřebitele.

Zastáváme názor, že posouzení ustanovení Mezinárodní kupní smlouvy jako neplatných či 
umožnění odstoupení od takové smlouvy při splnění podmínek rozhodného národního právo 
by  mělo  být  posuzování  velmi  uvážlivě.  V  podstatě  zastáváme  názor,  že  by  se  mělo 
připouštět  jen  ve  výjimečných  případech,  jelikož  výjimka  ohledně  aplikace  Úmluvy  v 
případě spotřebitelských smluv dle našeho názoru představuje úpravu ochrany spotřebitele 
zakotvenou v Úmluvě. Zároveň ale upozorňujeme, že komentářová literatura zpravidla užití 
těchto ustanovení pro posouzení platnost připouští. 

(b) Dražby, ať dobrovolné, ať nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., O veřejných dražbách, 
jakož i dražby dle části VI., hlavy V zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, či jakékoli 
obdobné dražby prováděné v zahraničí jsou vyloučeny z působnosti Úmluvy. Důvodem jsou 

104Digesta s. 13
105UN Kaufrecht s. 36
106UN Kaufrecht s. 36-37
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předpisy, do značné míry veřejnoprávního či alespoň kogentního charakteru, jimiž se takové 
úkony řídí.  Je  třeba  zmínit,  že  koupě uskutečňované  v rámci  komoditních  burz,  i  když 
obchody  na  těchto  burzách  fungují  na  principu  aukcí,  nespadají  pod  tuto  výjimku. 
Představují totiž pouze techniku prodeje, nikoli specifický druh transakce jako je tomu v 
případech uvedených výše107. 
Obdobné důvody vedly k vyloučení prodejů probíhajících v rámci správního či soudního 
výkonu rozhodnutí či jinak na základě zákona (český překlad: při výkonu rozhodnutí nebo 
podle  rozhodnutí  soudu).  Tyto  prodeje  jsou  prováděny  dle  veřejnoprávních  předpisů 
jednotlivých států a není možno na ně tedy aplikovat Úmluvu108.    

(c) Výjimky z aplikace Úmluvy založené na povaze nepřímého předmětu jsou velmi zajímavé a 
je třeba dobře rozlišovat, kdy se uplatní.

Dle Čl. 2 písm. d) se Úmluva neužije při koupi „cenných papírů nebo peněz“. Cenné papíry 
musí být, abychom si vypomohli termínem mezinárodního práva soukromého, předmětem 
charakteristického plnění z takové smlouvy. Musí být tedy „unmittelbar Gegenstand des in  
Frage kommenden Geschäftes.“109 [„bezprostředním předmětem příslušného úkonu“] Jsou-
li  peníze či  cenné papíry (například platba směnkou či  šekem) pouhým protiplněním za 
zboží,  výjimka  se přirozeně  neuplatní.  Stejná  situace  nastává,  jestliže  smlouva  sice 
předpokládá předání  cenných papírů (např.  konosamentů,  skladištních listů),  avšak  tyto 
papíry představují zboží, inkorporují v sobě vlastnické právo k němu. Vlastním (nepřímým) 
předmětem takového právního vztahu je totiž zboží, resp. právo k němu vtělené do cenného 
papíru110.  Tato  výjimka  nezahrnuje  ani  koupě  hrazené  prostřednictvím  dokumentárních 
platebních instrumentů (např. dokumentární akreditiv)111. Důvodem pro toto omezení použití 
Úmluvy je opět existence zvláštních národních předpisů týkajících se obchodů s cennými 
papíry a penězi.

Výjimku dle Čl. 2 písm. e) je třeba vykládat restriktivně. Týká se tedy skutečně jen koupí 
lodí, člunů, vznášedel nebo letadel. Výjimka se nevztahuje na koupě jejich částí, a to ani 
částí podstatných112. Existuje zajímavý rozhodčí nález, jenž vylučuje aplikaci Úmluvy na 
koupi vyřazené vojenské ponorky113. 

Tento nález zde však zmiňujeme spíše proto, že v Digestech je uveden opačný závěr, než 
jaký  je  obsažen v  nálezu.  Závěr  obsažený  v  Digestech  zní:  „According  to  one  arbitral  
tribunal, the sale of  a decommissioned military submarine is not excluded (z působnosti 
Úmluvy -VH) by article 2 (e).“ [„Dle rozhodnutí jednoho rozhodčího tribunálu, není koupě  
koupě vyřazené vojenské ponorky vyloučena (z působnosti Úmluvy -VH) na základě Čl. 2 
písm. e).“] Rozhodčí nález však konstatuje "In view thereof, the arbitrators believe that the  
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which is in force for the  
Russian Federation, in this case is not applicable by virtue of article 2 of this Convention,  
and that in resolving the dispute they [arbitrators] should not rely on its provisions, …."114 
[„S ohledem na to jsou rozhodci přesvědčeni,  že Úmluva, jež je v platnosti  pro Ruskou  
Federaci, není v tomto případě použitelná na základě Čl. 2 Úmluvy, a že při řešení sporu se  

107Digesta s. 13
108Digesta s. 13
109UN Kaufrecht s. 31
110UN Kaufrecht s. 31
111Digesta s. 13
112Digesta s. 13
113Digesta s. 13
114Dle http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/draft/981218case.html
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rozhodci nemohou opřít o její ustanovení... .“] Digesta tedy uvedený nález shrnují chybně.

K obsahu jednotlivých pojmů existuje poměrně rozsáhlá rozhodovací praxe.  V dalším si 
dovolujeme odkázat na Komentář115.

(d) Ohledně výjimky dle Čl. 2 písm. f) týkající se koupě elektrického proudu si pouze dovolíme 
poznamenat, že tato výjimka se nevztahuje na energetické suroviny jako je plyn či ropa116. 

Můžeme tedy shrnout, že výjimky obsažené v Čl. 2 omezují v nutných případech, kdy by hrozila 
kolize  s  národními  předpisy,  na  nichž  Smluvní  státy  z  nejrůznějších  důvodů  (tradice,  ochrana 
veřejných zájmů, organizační uspořádání a postupy, možnost regulace etc.) trvají, rozsah působnosti 
Úmluvy. Výjimky obsažené v tomto článku je třeba vykládat restriktivně, avšak zároveň je třeba být 
obezřetný  ve  vztahu  k  tomu,  zda  mezinárodní  kupní  smlouva  pod  některou  z  těchto  výjimek 
nespadá.  Největší  výkladové  problémy  předpokládáme  v  oblasti  možné  kolize  s  předpisy  na 
ochranu spotřebitele, obzvláště vezme-li se v úvahu jejich evropskoprávní původ.

 

   

115UN Kaufrecht s. 31 an.
116UN Kaufrecht s. 32, Digesta s. 13
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 2.3 Vymezení smlouvy o koupi zboží a její ohraničení  oproti 
smlouvám o dílo a o poskytování služeb v Čl. 3

 2.3.1 Vymezení smlouvy o koupi zboží

Úmluva  nedefinuje,  co  se  rozumí  kupní  smlouvou  a  jaké  jsou  její  podstatné  náležitosti.  Z 
literatury117 se podává,  že podstatné náležitosti  kupní smlouvy dle Úmluvy je možno dovodit  z 
povinného obsahu nabídky, jak je vymezen v Čl. 14 Úmluvy:

„Návrh je dostatečně určitý, je-li v něm označeno zboží a jestliže výslovně nebo nepřímo stanoví  
množství a kupní cenu zboží nebo obsahuje ustanovení umožňující jejich určení.“  

Z toho lze dovodit, že kupní smlouva ve smyslu Úmluvy musí obsahovat alespoň:

(a) označení zboží,
(b) výslovné nebo nepřímé stanovení jeho množství a
(c) kupní cenu zboží
(d) nebo obsahovat mechanismus umožňující určení množství zboží a kupní ceny

Základní obsah Mezinárodní kupní smlouvy, tedy práva a povinnosti, jež v ní musí být upravena, je 
možno  dovodit  ze  základních  povinností  kupujícího  a  prodávajícího.  Jeden  soud  ve  svém 
rozhodnutí shrnul, že podstatou kupní smlouvy ve smyslu Úmluvy je směna zboží za peníze118. 

Mnohem spíše než obecná definice je pro vymezení kupní smlouvy ve smyslu Úmluvy potřebné 
provést její odlišení od celé řady podobných smluv, resp. zhodnotit dopady situace, kdy se jedná o 
smlouvu  smíšenou.  Komentář119 obsahuje  poměrně  obsáhlé  zhodnocení  jednotlivých  smluvních 
typů. 

 2.3.2 Pojem zboží

Mezinárodní  kupní  smlouva  je  smlouvou  o  koupi  zboží.  Pojem  zboží  však  není  v  Úmluvě 
definován. Výkladové pravidlo Čl. 7 odst. 2 navíc vylučuje obrácení se při výkladu tohoto pojmu k 
jeho významům v jednotlivých národních právních  řádech.  Pojem zboží  je  tedy třeba  vykládat 
autonomně z Úmluvy samé. Z rozhodovací praxe shrnuté v Digestech120 v zásadě vyplývá, že zboží 
by mělo být v okamžiku uzavření smlouvy věcí movitou a hmotnou, bez ohledu na to, zda je v 
pevném skupenství, použitá či nová, neživá či živá. Nehmotné statky jako duševní vlastnictví či 
podíl na společnosti s ručením omezeným nespadají do sféry aplikace Úmluvy. 

Palčivý se tento problém stává v souvislosti s rozvojem informačních technologií, a to v souvislosti 
s počítačovým a jiným softwarem. J. Ziegel ve svém článku121 týkajícím se sféry aplikace Úmluvy 

117PMO s. 218
118Digesta s. 4
119UN Kaufrecht s. 24 an.
120Digesta s. 5
121Jacob Ziegel, THE SCOPE OF THE CONVENTION: REACHING OUT TO ARTICLE ONE AND BEYOND in: 

Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 59
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Ziegel.pdf
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mapuje diskuzi k této otázce: 

Pro oblast hardware je zřejmé, že se o zboží ve smyslu Úmluvy jedná. Složitější je, jak již uvedeno, 
situace v oblasti software. Profesor Lookofsky argumentoval ve svém článku z roku 2003122, že je 
třeba pojmout veškerý prodej software jako prodej zboží. Tato pozice je však obtížně udržitelná 
tam, kde software není v okamžiku prodeje uložen na pevném nosiči dat.  Jeví se však poněkud 
umělým rozlišovat  hmotnou a  nehmotnou povahu software dle  toho,  zda je uložen na nějakém 
nosiči. Nakonec by bylo asi nejlogičtější pokládat jej za něco nehmotného, což by však vedlo ke 
zcela opačnému závěru, než po jakém volal profesor Lookofsky. 

Nejlépe  bude  držet  se  tedy  současného  stavu  rozhodovací  praxe,  kdy se  rozlišuje  mezi  koupí 
software uloženého na pevném nosiči a koupí software, jenž na takovém nosiči uložen není. Dle 
toho pak software, resp. jeho koupě podléhá či nepodléhá Úmluvě. Zároveň je třeba doufat v brzkou 
revizi Úmluvy, jež tuto nejasnost plynoucí z technického pokroku odstraní. S tímto hodnocením 
situace se ztotožňujeme.

 2.3.3 Ohraničení kupní smlouvy od smlouvy o dílo a od smluv o poskytování 
služeb

Velmi důležitý pro vymezení rozsahu použití Úmluvy je též její Čl. 3, jenž obsahuje dvě klíčová 
ustanovení:

Jeho odstavec 1. stanoví, že „smlouvy o dodávce zboží, které má být vyrobeno nebo vyhotoveno, se  
považují  za  smlouvy  o  koupi  zboží,  ledaže  strana,  která  zboží  objednává,  se  zavazuje  dodat 
podstatnou část věcí nutných pro jejich výrobu nebo zhotovení.“

Odstavec 2. pak stanoví, že „Úmluva se nepoužije na smlouvy, v nichž převažující část závazků 
strany, která dodává zboží, spočívá ve vykonání prací nebo poskytování služeb.“ 

Ač by se to z negativní formulace odstavce 2. nemuselo zdát, oba odstavce Čl. 3 rozšiřují sféru 
aplikace Úmluvy.

Odstavec  první  zahrnuje  pod  úpravu  Úmluvy  též  res  futura,  věci  budoucí  a  zároveň  stanoví 
výjimku, podle níž koupě věcí budoucích nepodléhá Úmluvě, jestliže strana, která je objednává, se 
zavazuje  dodat  podstatnou  část  věcí  nutných  pro  jejich  výrobu  nebo  zhotovení.   Čl.  3  však 
neposkytuje vodítko pro výklad toho, co již je podstatná část. Digesta123 uvádějí jedno rozhodnutí, 
podle něhož je třeba při  určení „podstatnosti“ vycházet z čistě kvantitativních kritérií.  Pro užití 
tohoto kritéria se vyslovuje i Komentář124.

Poměrně zajímavá je otázka, zdali i dodání pokynů, designu a přesných specifikací výrobku může 
představovat takovýto „podstatný“ podíl a vylučovat tak platnost Úmluvy. Digesta zaznamenávají 
jedno rozhodnutí,  jež vycházelo z toho, že pokyny, design a přesná specifikace výrobku mohou 
skutečně  představovat  podstatnou  část  věcí  nutných  pro  výrobu  věci  budoucí,  zároveň  však 
zaznamenávají řadu rozhodnutí stojících na opačném stanovisku125.

122Joseph Lookofsky, In Dubio Pro Conventione? Some Thoughts About Opt-Outs, Computer Programs and 
Preemption Under the 1980 Vienna Sales Convention, 13 DUKE J. COMP. & INT’L L. 263 (2003).

123Digesta s. 15
124UN Kaufrecht s. 26-27
125Digesta s. 15
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Jak zmíněno výše, ač je odstavec 2. formulován negativně představuje ve skutečnosti rozšíření sféry 
aplikace Úmluvy, a to na oblast smluv, u nichž určitá, nikoli však převažující část závazku strany 
která dodává zboží, spočívá ve vykonání prací nebo poskytování služeb. Úmluva opět neříká nic 
bližšího  k  tomu,  co  pokládá  za  „převažující  část“.  Důležité  je  v  každém  případě,  že  práce 
vynaložená na výrobu zboží se do tohoto nezapočítává126. Ke zjištění skutečnosti, zdali náhodou 
služby  a  výkon  práce  nepředstavují  převažující  část  závazku  ze  smlouvy,  je  možno  použít 
ekonomických kritérii.  „Thus,  where  the  obligation  regarding  the  supply  of  labour or  services  
amounts  to  more  than  50  per  cent  of  the  obligations  of  the  seller,  the  Convention  is  
unapplicable.“127 [„Tudíž, tam, kde závazek týkajícící se dodání práce a služeb dosahuje více jak 50 
procent závazku prodávajícího, se Úmluva neužije.“] Digesta však uvádějí i rozhodnutí, jež ryze 
kvantitativní kritéria odmítá a vyžaduje širší zvážení všech relevantních okolností128. Pro takové 
širší hodnocení hovoří i skutečnost, že  „gerade im grenzüberschreitenden Lieferverkehr aus zoll-  
bzw. devisenrechtlichen Erwägungen zuweilen eine Fakturierung abweichend von der eigentlichen  
Bewertung der einzelnen Teilpositionen vorgenommen wird … .“129 [„právě v dodavatelském styku 
překračujícím hranice dochází kvůli celním resp. devizovým předpisům mnohdy k fakturaci odlišné 
od skutečné hodnoty jednotlivých položek … .“]

Komentář130 pokládá Čl. 3 odst. 2 vůbec za obecné ustanovení pro situace, kdy je k Mezinárodní 
kupní smlouvě přičleněn jiný smluvní typ způsobem, že od ní není oddělitelný:

„Zwar spricht der Text des Art. 3 Abs. 2 nur von Arbeits- oder anderen Dienstleistungen. Art. 3 Abs.  
2 ist  jedoch als  Abgrenzungsmasstab stets  dann heranzuziehen,  wenn der  Verkäufer  neben den  
typisch kaufvertraglichen Pflichten der Lieferung und Eigentumsverschaffung und ausserhalb der  
Herstellungsverpflichtung des Art. 3 Abs. 1 zusätzliche Aufgaben übernimmt, die für sich betrachtet  
üblicherweise anderen Vertragstypen zugeordnet werden.“   

[„Text Čl. 3 odst. 2 hovoří sice pouze o vykonání práce a poskytování služeb. Čl. 3 odst. 2 je však 
třeba  použít  jako  měřítko  vždy,  když  prodávající  vedle  typických  povinností  z  kupní  smlouvy  
spočívajících v dodání zboží a převodu vlastnictví k němu a vedle povinnosti zboží vyrobit dle Čl. 3  
odst.  1 převezme dodatečné úkoly,  které by bylo samy o sobě třeba přiřadit  k  jiným smluvním 
typům.“]

Pro ilustraci je možno si představit například smlouvu o dodávce investičních celků, jež zpravidla 
vzhledem k ustanovení Čl. 3 odst. 1 a podílu prvků kupní smlouvě cizorodých pod Úmluvu spadat 
nebudou.  Jiným příkladem je  servisní  smlouva,  kde  bude  odpověď na  otázku,  zda  spadá  pod 
Úmluvu záviset na poměru cen náhradních dílů a cen jejich montáže. Obdobně je možno uvažovat u 
řady dalších smluv užívaných v mezinárodním obchodě. 

Toto ustanovení je tak důležité z toho důvodu, že moderní Mezinárodní kupní smlouvy často kromě 
koupě samotné zahrnují celou řadu dalších smluvních typů. Díky tomuto ustanovení bude přesto 
možno danou Mezinárodní kupní smlouvu posuzovat dle Úmluvy, právě pokud a dokud v ní složka 
koupě a prodeje bude převažující.

Lze tedy shrnout, že Čl. 3 rozšiřuje oproti formulaci Čl. 1 sféru aplikace Úmluvy jednak ve vztahu 
ke smlouvám o dílo (typicky o zhotovení věci), když do ní zahrnuje též zhotovení věcí budoucích, 
jednak  ve  vztahu  ke  všem  ostatním  smluvním  typům,  kdy  umožňuje  aplikaci  Úmluvy  na 

126Digesta s. 15
127Digesta s. 15
128Digesta s. 15
129UN Kaufrecht s. 28
130UN Kaufrecht s. 27
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Mezinárodní  kupní  smlouvu  obsahující  prvky  kupní  smlouvě  cizorodé,  pokud  tyto  prvky 
nepřevažují.  
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 2.4 Rozsah předmětu úpravy v Úmluvě (Čl. 4 a 5 Úmluvy).

 2.4.1 Úvod

Ač je  celá  část  I  –  Předmět  úpravy a  obecná ustanovení,  kapitola  I  Úmluvy v české překladu 
nazvána  Předmět  úpravy,  jedná  se  u  Čl.  1-3  mnohem  spíše  o  sféru  použití  Úmluvy.  Překlad 
anglického Sphere of Aplication jako předmět úpravy se nezdá přiléhavý, nehledě již na to, že český 
překladatel zcela opomněl uvést kapitolu II, části jedna. Tato počíná Čl. 7 a v anglickém jazyce se 
nazývá General Provisions. 

Inspirativní  je z hlediska rozdělení  části  I,  kapitoly I  systematika Komentáře131.  Ten se Čl.  1-3 
zabývá pod hlavičkou  Anwendungsvoraussetzungen (předpoklady použití), Čl. 4-5 se pak zabývá 
pod  hlavičkou  Rechtlicher  Geltungsumfang (Rozsah  právní  působnosti).  Z  tohoto  rozdělení 
vycházíme i my v této diplomové práci.

Nehledě  na  nejasnosti  v  překladu  se  v  případě  Čl.  4  a  5  skutečně  jedná  o  články týkající  se 
předmětu úpravy Úmluvy. Výklad těchto článků je mnohdy velmi obtížný a rozhodovací praxe, jež 
je  k  nim  k  dispozici,  může  být  rozporná.  S.  Kröll  v  pojednání132 věnovaném  výkladovým 
problémům spjatým s těmito články poznamenal výstižně následující:

„An in-depth analysis of the provision and the notions or concepts used is generally lacking.“
 
[„Obecně schází hlubší analýza těchto ustanovení a v nich užitých pojmů.“]
 
Tato skutečnost je dána dle našeho názoru relativní subtilností úvah spjatých s výkladem těchto 
ustanovení. 

Před započetím s jejich výkladem je třeba si vyjasnit dvě zcela odlišné situace, kdy nás Úmluva 
vede  k  užití  rozhodného  práva  na  základě  kolizních  norem  (třetím  a  nejčastějším  případem 
rozhodného  práva  je  samozřejmě  situace,  kdy  daná  otázka  vůbec  nespadá  do  sféry  aplikace 
Úmluvy):

(a) První z nich je vymezena v Čl. 4, větě druhé. Zmíněná věta uvádí příkladmý výčet otázek, 
jež nejsou předmětem úpravy Úmluvy. Při jejich řešení se Úmluva neužije. Namísto toho 
jsou tyto otázky rozhodovány dle rozhodného práva určeného dle kolizních norem legis fori.  

(b) Druhá skupina  otázek je  vymezena  v Čl.  7  odst.  2.  Zmíněný odstavec upravuje způsob 
řešení  otázek,  jež  jsou  předmětem úpravy Úmluvy,  avšak  nejsou  v  ní  řešeny.  Takovéto 
otázky se, je-li to možné, „řeší podle obecných zásad, na nichž Úmluva spočívá (varianta 1 - 
VH),  nebo,  jestliže  takové  zásady  chybějí,  podle  ustanovení  právního  řádu  rozhodného 
podle ustanovení mezinárodního práva soukromého (varianta 2 - VH).“ V tomto případě se 
tedy  ve  variantě  2  užije  norem mezinárodního  práva  soukromého  legis  fori na  základě 
Úmluvy.
   

131UN Kaufrecht s. IX
132Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 

and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 39 
dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf
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Můžeme tedy shrnout, že v případě (a) a v případě (b) varianta 2 je situace diametrálně odlišná, ač 
se  dochází  ke stejnému výsledku – použití  norem mezinárodního práva soukromého  legis  fori. 
Základní rozdíl spočívá v tom, že v případě (a) daná otázka spadá, zatímco v případě (b) nespadá do 
předmětu působnosti Úmluvy. Tato distinkce je klíčová pro výklad i postup rozhodujícího orgánu. V 
případě (b) je totiž nutno nejprve zkoumat, zda otázku nelze vyřešit dle obecných zásad, na nichž 
Úmluva spočívá (varianta 1) a i k následnému použití norem mezinárodního práva soukromého 
dochází  na  základě  ustanovení  Úmluvy.  Soudy  ne  vždy  oba  případy  ve  svých  rozhodnutích 
rozlišují133 . Vyjasnění toho, co spadá a co nespadá do předmětu úpravy Úmluvy je tedy klíčové pro 
její správnou aplikaci. 

Stejně  klíčové je  uvědomit  si,  že  úprava  Úmluvy v rámci  předmětu úpravy Úmluvy nahrazuje 
národní právo134, a to včetně norem mezinárodního práva soukromého: „Auf die Vorschriften des 
Internationalen Privatrechts, … , kann nur zuruckgegriffen werden, wenn das UN-Kaufrecht diesen  
Weg  eröffnet.“135 [„Rekurz  k  předpisům mezinárodního  práva  soukromého  je  možný  jen  tehdy,  
jestliže  právo  Úmluvy  otevírá  tuto  cestu.“] Nepoužity  zůstávají  i  kogentní  předpisy  národního 
práva,  nedotýkají-li  se  platnosti  smlouvy,   či  jiných  otázek,  jež  nejsou  předmětem  úpravy 
Úmluvy136. 

V rámci předmětu úpravy Úmluvy je klíčovou zásadou pro případný rekurz k národnímu právu, 
následující: „Entscheidend ist allein, dass die zu beurteilende Gestaltung mit dem Instrumentarium 
des UN-Kaufrechts bewälltigt werden kann.“137 [„Rozhodné je pouze, zda je možno situaci posoudit  
na základě nástrojů, jež dává k  dispozici Úmluva.“] Při posuzování tohoto je třeba vycházet z Čl. 7 
odst. 2 Úmluvy.

 2.4.2 Předmět úpravy dle Čl. 4

Čl. 4 obsahuje (a) pozitivní a (b) negativní vymezení předmětu úpravy Úmluvy. 

(a) Pozitivně Úmluva vymezuje vlastní předmět tak, že „upravuje pouze uzavírání smlouvy o 
koupi a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající z takové smlouvy.“ 

(b) Negativní vymezení pak spočívá v tom, že Úmluva stanoví, že „pokud něco jiného není  
výslovně stanoveno … , nedotýká se zejména
a) platnosti smlouvy nebo kteréhokoli jejího ustanovení nebo jakékoli zvyklosti; 
b) účinku, který může mít smlouva na vlastnické právo k prodávanému zboží.“ 

Pozitivní a negativní vymezení předmětu úpravy Úmluvy jsou navzájem úzce provázány. Ačkoli 
pozitivní  vymezení  obsahuje  kategorickou  formulaci  „pouze“  zůstává  otázkou  výkladu,  co  vše 
spadá pod spojení „uzavírání smlouvy o koupi“ a „práva a povinnosti kupujícího vznikající z takové 
smlouvy“. 

133Takto  nerozlišeně  např.  29  Odo  1206/2003  „V rozsahu,  v  němž  Úmluva  neobsahuje  úpravu  práv  a  závazků  
vyplývajících pro smluvní strany ze smlouvy o mezinárodní koupi zboží, se pak v intencích ustanovení § 2 a § 10  
odst. 2 písm. a) zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, vztah účastníků řídí právem  
místa, kde je sídlo (bydliště) prodávajícího v době uzavření smlouvy, tj. právem německým.“ 

134UN Kaufrecht s. 50
135UN Kaufrecht s. 50
136UN Kaufrecht s. 53
137UN Kaufrecht s. 54
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Negativní  vymezení  předmětu  úpravy  Úmluvy  pak  vlastně  vymezuje  ty  oblasti  pozitivně 
vymezeného předmětu úpravy Úmluvy, na něž se přesto Úmluva nevztahuje. Na druhé straně je 
třeba  vzít  v  úvahu,  že  negativní  formulace  jednak  užitím  slova  „zejména“,  tedy  užitím 
demonstrativního výčtu naznačuje širší omezení předmětu úpravy Úmluvy, jednak však též zavádí 
výjimku z těchto vynětí: „pokud není něco jiného výslovně stanoveno.“

Článek138 S. Krölla podle nás představuje velmi instruktivního průvodce zákoutími Čl. 4, a proto se 
jej budeme v dalším držet. Na rozdíl od shrnutí obsaženého v Digestech či v tomto směru ne zcela 
aktuálního Komentáře představuje výstižné a aktuální shrnutí,  jež se snaží dopátrat  principů,  na 
nichž by výklad předmětu úpravy Úmluvy měl stát.

 2.4.2.1 Proces uzavírání smlouvy

Existuje v zásadě shoda na tom, že spojení „uzavírání smlouvy“ zahrnuje pouze technické detaily 
tohoto  procesu  ve  formě oferty  a  akceptace,  jakož  i  náležitosti  souhlasu  stran.  Naopak  otázky 
platnosti smlouvy jsou z předmětu úpravy Úmluvy vyloučeny. Zároveň se typicky z nedostatku 
úpravy  dovozuje,  že  (a)  uzavírání  smlouvy  prostřednictvím  zástupce,  (b)  souhlas  s  rozhodčí 
doložkou,  (c)  jakož  ani  učinění  obchodních  podmínek  součástí  smlouvy nespadá  do  předmětu 
úpravy Úmluvy. S. Kröll přichází s velmi zajímavou analýzou139 rozhodovací praxe k Úmluvě v této 
oblasti.

(a) U  otázky  zastoupení,  ač  je  obecně  pokládáno  za  otázku  stojící  mimo  předmět  úpravy 
Úmluvy lze shledat jisté aspekty, jež se Úmluvou řídí. Kröll zmiňuje případ140 týkající se 
koupě španělského ovoce  rakouskou společností.  Španělský prodávající  v  tomto  případě 
trval na tom, že objednávky ovoce musejí být na hlavičkovém papíře rakouské společnosti, 
nikoli  její  dceřinné  společnosti.  Stejně  tak  faktury  byly  adresovány  zmíněné  rakouské 
společnosti, avšak často ve skutečnosti hrazeny dceřinnou společností. Poté, co se dceřinná 
společnost  dostala  do  konkurzu,  domáhala  se  španělská  společnost  zbytku  úhrady  po 
mateřské rakouské společnosti. Základní právní otázkou pak bylo, zda objednávky učiněné 
výkonným ředitelem dceřinné společnosti vážou mateřskou společnost. Rakouský nejvyšší 
soud rozlišil dvě základní otázky: 

(a.a) Zdali výkonný ředitel jednal jménem mateřské společnosti?

(a.b) Zdali k tomu měl oprávnění?

První z těchto otázek řešil jako otázku výkladu právních úkonů, jež je otázkou spadající do 
předmětu úpravy Úmluvy. Druhou řešil dle rozhodného práva. Je tedy možno uzavřít, že v 
žádné oblasti nelze předem paušálně říci, že se Úmluvy v ničem neužije.

(b) Otázku rozhodčí doložky posuzoval Okrskový soud jižního okrsku New York ve známém 
případ  Filanto  v.  Chilewich141.  V  tomto  případě  byla  rozhodčí  doložka  obsažena  ve 
všeobecných podmínkách kupujícího. Prodávající proti těmto obchodním podmínkám po 5 
měsíců  neučinil  námitku  a  z  jejich  obsahu  sám vycházel.  Po  pěti  měsících  pak  poslal 

138Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 39 an. dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf

139Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 42 an. dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf

140 Sp. Zn. 1 Ob 49/01i k dispozici (německá verze) na http://www.cisg.at/CISGframee.htm 
141CLOUT 23
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kupujícímu  dopis,  v  němž  mu  sdělil,  v  čem jsou  pro  něj  podmínky nepřijatelné.  Soud 
shledal, že prodávající byl v tomto případě rozhodčí doložkou vázán. Zdůvodnění spočívalo 
na ustanoveních  Úmluvy týkajících se  výkladu chování  stran  a  přijetí  nabídky.  Z  jejich 
spojení bylo dovozeno přijetí. 

Zde Kröll142 pokládá posouzení soudu za chybné. Z Čl. 1 vyplývá, že oblast použití Úmluvy 
zahrnuje  pouze  kupní  smlouvy.  Na  základě  doktríny  oddělitelnosti  je  rozhodčí  doložka 
oddělitelná od kupní smlouvy. Jsou pro ni též stanoveny zvláštní náležitosti obsahu a formy. 
To,  že  je  doložka  včleněna  do  všeobecných  obchodních  podmínek  nemění  její  povahu 
jakožto samostatné smlouvy. 

(c) Zajímavá je též otázka všeobecných podmínek. Úmluva neobsahuje žádné ustanovení, jež 
by se jimi výslovně zabývalo,  přesto existuje řada soudních rozhodnutí,  jež shledala,  že 
začlenění  obchodních  podmínek  spadá  do  předmětu  úpravy  Úmluvy.  Jejich  úvaha  je 
postavena  na  argumentaci  uvedené  sub  (b).  Zároveň  dovodili,  že  z  Úmluvy  vyplývá 
povinnost obchodní podmínky druhé straně skutečně zpřístupnit. V tomto se Úmluva liší od 
některých národních právních řádů. 

 2.4.2.2 Práva a povinnosti kupujícího 
V této oblasti se objevují dvě velmi zajímavá témata. Otázka (a) důkazního břemene a (b) otázka 
započtení.

(a) Kröll143 přes rozpornou rozhodovací  praxi,  kdy bylo několika soudy v otázce důkazního 
břemene užito národní právo, dovozuje, spolu s většinou rozhodovací praxe,  že Úmluva 
obsahuje úpravu důkazního břemene. Tuto úpravu je v souladu s Čl. 7 odst. 2 varianta 1 
možno dovodit ze zásad, na nichž je Úmluva založena.

Zahrnutí důkazního břemene do předmětu úpravy Úmluvy se dovozuje z Čl. 79 Úmluvy, 
jenž stanoví ve svém odst. 1:

„Strana není odpovědná za nesplnění jakékoli  povinnosti,  jestliže prokáže  (zvýrazněno - 
VH), že toto nesplnění...“
Tímto  tedy  otázka  důkazního  břemene  byl  zahrnuta  do  předmětu  úpravy  Úmluvy. 
Opakování téže zásady ve všech ustanoveních Úmluvy by bylo zbytečné. Jeden soud shrnul 
zásadu  ovládající  distribuci  důkazního  břemene  následovně:  „ei  incumbit  probatio, qui 
dicit,  non qui negat.“144 [„dokazovat musí ten,  kdo něco tvrdí,  nikoli  ten,  kdo popírá.“] 
Tedy, kdo tvrdí něco, co je v rozporu s obecným pravidlem, musí to dokázat. 

V souladu s touto zásadou je i výklad Čl. 40 Úmluvy provedený německým Spolkovým 
soudem. Ten dovozuje, že formulace „Prodávající se nemůže dovolávat ustanovení článků 
38  a  39,  jsou-li  vady  zboží  důsledkem skutečností,  o  kterých  prodávající  věděl  nebo  o  
kterých nemohl nevědět a které nesdělil kupujícímu.“ je třeba vykládat tak, že postačí, aby 
kupující prokázal okolnosti, z nichž vyplývá, že prodávající o vadách zboží (jednalo se o 
ošetření paprik ozářením v rozporu s výslovným ustanovením smlouvy) nemohl nevědět. 
Tím se sice prokáže jen hrubá nedbalost prodávajícího, ale požadovat vyšší míru důkazní 

142Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 45 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf

143Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 47 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf

144Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 47 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf
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jistoty by neúměrně zatěžovalo kupujícího. 

(b) Dalším zajímavým problémem je otázky započtení145. Zde opět existují rozporná rozhodnutí 
ohledně toho, zda započtení spadá do předmětu úpravy Úmluvy. Převažující pohled vychází 
z toho, že otázka započtení není předmětem úpravy Úmluvy. 

Započtení je v zásadě možno za tří různých konstelací146. Jako započtení (i) nároků ze smluv 
řídících  se  různým právem,  jako započtení  (ii)  nároků ze  smluv řídících  se  Úmluvou a 
konečně jako započtení (iii) nároků z téže smlouvy řídící se Úmluvou. 

Úprava  Úmluvy  obsahuje  Čl.  84  odst.  2,  jenž  stanoví,  že  „kupující  musí  nahradit  
prodávajícímu všechen prospěch, který kupující získal ze zboží nebo z jeho částí.“ Z tohoto 
článku se dovozuje možnost započíst prospěch získaný kupujícím ze zboží s nárokem na 
vrácení kupní ceny na straně kupujícího. Z tohoto ustanovení a dále úpravy vzájemných 
závazků v Čl. 58 a 81 Úmluvy pak Kröll dovozuje rámcovou úpravu započtení v Úmluvě. 
Detaily (způsob,  automatické  započtení  či  započtení  na základě  projevů vůle  etc.)  bude 
třeba zjistit na základě Čl. 7 odst. 2, varianta 2, tedy dle rozhodného národního práva.

 2.4.2.3 Případy vyloučení

Případy vyloučení zahrnují jednak otázku platnosti, jednak otázku úpravy věcných práv. Obé by 
jinak náleželo do předmětu úpravy Úmluvy, avšak pro snazší přijatelnost se od úpravy těchto otázek 
ustoupilo. 

Nejprve se zaměříme na otázku platnosti.  Ze skutečnosti,  že  otázka platnosti  byla  vyloučena z 
předmětu  úpravy  Úmluvy  není  možno  dovozovat,  že  ,alle  Vorschriften  eines  nationalen,  
unvereinheitlichten Rechtes, die die Unwirksamkeit des Vertrages oder einer seiner Bestimmungen  
vorsehen, schlechthin beachtlich bleiben.“147 [„všechny předpisy národního, neunifikovaného práva,  
jež se dotýkají neúčinnost smlouvy či některých jejích ustanovení, budou bez dalšího použitelná.“] 
Opět  je  třeba  zopakovat  základní  výše uvedenou zásadu:  „Entscheidend ist  allein,  dass  die  zu  
beurteilende Gestaltung mit dem Instrumentarium des UN-Kaufrechts bewälltigt werden kann.“148 
[„Rozhodné je pouze,  zda je možno situaci  posoudit  na základě nástrojů,  jež dává k   dispozici  
Úmluva.“]

Z uvedeného pak vyplývá, že se nepoužije například národní úprava omylu, jestliže jsou důsledky 
takovýchto skutečností vyčerpávajícím způsobem upraveny v Úmluvě, přestože bývá pravidelně s 
omylem spjata otázka neplatnosti právního úkonu149. Naopak se Úmluva nepoužije při posuzování 
platnosti sjednaných paušálních náhrad škody a smluvních pokut, jelikož tyto otázky nejsou vůbec 
předmětem úpravy Úmluvy. Neplatnost nastává i v tom případě, jestliže ustanovení Mezinárodní 
kupní smlouvy jsou v rozporu s kogentními ustanoveními rozhodného práva ležícími mimo předmět 
úpravy  Úmluvy  a  tato  ustanovení  stanoví  jako  sankci  neplatnost150.  Obdobná  situace  nastává, 
jestliže  právní  úkony vyžadují  ke  své účinnosti  podle  těchto  norem souhlas  úřadu151.  V otázce 

145Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 50 an. dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf

146Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal of Law 
and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 50-51 dle: http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kroll.pdf

147UN Kaufrecht s. 57
148UN Kaufrecht s. 54
149K tomu Stefan Kröll SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE CISG’S SCOPE OF APPLICATION in: Journal 

of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005 s. 55 an. 
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151UN Kaufrecht s. 58
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imperativních norem si dovolujeme poukázat na odbornou literaturu152 a v otázce norem na ochranu 
spotřebitele na oddíl 2.2 této diplomové práce.

Zajímavá je otázka platnosti zvyklostí. Tato otázka je vyňata z předmětu úpravy Úmluvy. Zjišťování 
použitelných  zvyklostí  se  provádí  dle  Čl.  9  Úmluvy,  nikoli  však  posouzení  jejich  platnosti. 
„Verstösst der Brauch gegen ein Gesetz oder gegen die guten Sitten und sanktioniert  das nach 
Internationalem  Privatrecht  massgebliche  Recht  …  diesen  Umstand  mit  der  Ungültigkeit  des  
Brauches,  ist  diese  Rechtsfolge  demnach  zu  beachten.“153 [„Porušuje-li  zvyklost  zákon  či  je  v  
rozporu s dobrými mravy a je-li tato skutečnost dle rozhodného práva sankcionována neplatností  
zvyklosti, je třeba tento právní následek zohlednit.“] 

K otázce převodu vlastnictví lze říci jen tolik, že Úmluva sice zavazuje prodávajícího k převedení 
vlastnictví ke zboží na kupujícího, avšak dále k tomu nic nestanoví. Otázka převodu vlastnictví, 
způsobů jeho převedení, potřebných formalit, zajišťovacích práv věcněprávní povahy, jako je  právo 
zástavní nebo výhrada vlastnictví, jakož i důsledků dalších věcněprávně relevantních skutečností, 
jakými jsou například prohlášení konkurzu či výkon rozhodnutí a řada dalších, to vše přenechává 
Úmluva rozhodnému právu. 

Další výčet otázek neupravených Úmluvou obsahují například Digesta154 či Komentář155.

 2.4.3 Zúžení předmětu úpravy dle Čl. 5 Úmluvy
Oproti  Čl.  4  skýtá  výklad  Čl.  5  jen minimální  obtíže.  ČL.  5  zahrnuje  vyloučení  odpovědnosti 
prodávajícího za smrt nebo ublížení na zdraví, způsobené zbožím kterékoli osobě. Účelem tohoto 
ustanovení je zachování použitelnosti národních ustanovení regulujících tuto oblast v mezinárodním 
obchodě. 

Především je třeba zdůraznit156,  že výjimka se neuplatní,  jestliže škoda osobě nebyla způsobena 
zbožím.  Stejně tak se  výjimka neuplatní,  jestliže  došlo k poškození  věci  či  jiným majetkovým 
škodám, nikoli ke škodě na zdraví osoby. Stejně tak se výjimka neuplatní, jestliže škoda  nebyla 
způsobena zbožím, ale například jeho dopravováním157. Naopak výjimka se uplatní, jestliže kupující 
utrpěl škodu v důsledku toho, že se na něm hojila třetí osoba utrpivší škodu na zdraví způsobenou 
zbožím. V případě, že dojde ke škodám jak na majetku, tak na zdraví, režim obou škod se bude 
dělit.    

152MPS s. 233 an.
153UN Kaufrecht s. 58
154Digesta s. 18
155UN Kaufrecht s. 60 an.
156Není-li dále uvedeno jinak dle UN Kaufrecht s. 59
157Digesta s. 18
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 3 Kolizní úprava

Ohledně účinnosti jednotlivých kolizních úprav si dovolujeme odkázat na oddíl 1.2 této diplomové 
práce.  V  tomto  oddíle  se  budeme  zabývat  výlučně  výkladem  jednotlivých  kolizních  norem 
určujících právo rozhodné pro Mezinárodní kupní smlouvy.

Českých kolizních norem se užije v zásadě jen v případě, kdy jsou normami fóra, tedy odehrává-li 
se dané řízení před českým soudem či rozhodčím tribunálem. Užije se jich jednak v případě, kdy se 
kupní smlouva řídí Úmluvou, jednak v případě, kdy se kupní smlouva Úmluvou neřídí.

V případě, řídí-li se Mezinárodní kupní smlouva Úmluvou, se užije českých kolizních norem

(a) na základě Čl. 7 odst. 2, varianta druhá se kolizních norem fóra užije v případě, že příslušná 
otázka spadá do předmětu úpravy, avšak není na ni možno ani v Úmluvě, ani po zkoumání 
zásad, na nichž Úmluva spočívá, nalézt odpověď; v tomto případě se kolizních norem užije 
na základě Úmluvy

(b) v důsledku úpravy obsažené v Čl.  4 se kolizních norem  fóra užije,  jestliže daná otázka 
nespadá  do  předmětu  úpravy  Úmluvy;  v  tomto  případě  se  kolizních  norem neužije  na 
základě Úmluvy, nýbrž „jakoby“ Úmluvy nebylo, jelikož dané otázky leží mimo předmět 
její úpravy

V případě, neřídí-li se Mezinárodní kupní smlouva Úmluvou, užije se českých kolizních norem v 
zásadě v případech, kdy jsou kolizními normami fóra. 

  
Po vymezení  tří  výše uvedených případů užití  českých kolizních norem, se  dále  budu věnovat 
jednotlivým kolizním úpravám, jak po sobě následovaly v čase. V závěru se zmíníme o obsahu 
připravované nové úpravy mezinárodního práva soukromého a procesního.

Vzhledem k omezením daným rozsahem práce se nezabýváme v dalším textu eventualitou volby 
práva.  Zkoumáme  tedy  v  rámci  úprav  mezinárodního  práva  soukromého  jen  kolizní  normy 
stanovené pro případ absence takovéto volby. Omezeními danými rozsahem práce je předurčena též 
míra detailnosti zpracování tohoto oddílu.

 3.1 Kolizní úprava v ZMPS

ZMPS obsahuje kolizní úpravu pro závazkové vztah v případě absence volby práva v § 10.

Úprava § 10 se skládá jednak z obecné klauzule obsažené v odst. 1, podle níž se řídí závazkové 
„vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu.“  

Zároveň § 10 obsahuje v odst. 2 příkladmý výčet smluvních typů s uvedením toho, jaké právo je pro 
ně zpravidla rozhodné. Pro smlouvy kupní stanoví, že se zpravidla řídí právem místa, kde je sídlo 
prodávajícího v době uzavření smlouvy. Zahrnutí slova zpravidla umožňuje soudu použít v případě, 
že by bylo odlišné od tohoto práva, právo odpovídající rozumnému uspořádání daného právního 
vztahu.

Z této úpravy lze shrnout, že pokud to nebude odporovat rozumnému uspořádání vztahů, budou se 

50 z 57



vztahy z kupní smlouvy řídit právem místa, kde je sídlo prodávajícího v době uzavření smlouvy. 
V této souvislosti je zajímavé rozhodnutí publikované pod č. 45/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a 
stanovisek, podle něhož je „otázka, podle kterého hmotněprávního předpisu je třeba věc posoudit  
… má význam i pro posouzení věcné příslušnosti okresního či krajského soudu podle procesních  
předpisů České republiky.“158

 3.2 Kolizní úprava v Římské úmluvě

Právo rozhodné při neexistenci volby práva je upraveno v Čl. 4 Římské Úmluvy. Oproti úpravě 
ZMPS na první pohled zaujme skutečnost,  že Římská úmluva obsahuje jen formulaci obecných 
principů. Na rozdíl od ZMPS neobsahuje výčet jednotlivých smluvních typů s určením rozhodného 
práva. Nařízení Řím I pak z hlediska českého práva představuje opětovný návrat k této metodě. 

Čl. 4 odst. 1 zavádí princip, dle něhož se smlouvy řídí „ právem státu, se kterým prokazuje nejužší  
spojení.“ „Princip nejužšího spojení (closest connection) vychází z common law, které za takové 
spojení považuje např. místo uzavření smlouvy nebo místo plnění smlouvy, sídlo, bydliště nebo 
místo provozovny smluvních stran, povahu a předmět smlouvy apod.159“   Odst. 1 navíc zároveň 
výslovně  umožňuje  tzv.  štěpení  smlouvy:  „Lze-li  však část  smlouvy  oddělit  od  jejího  zbytku  a  
prokazuje-li tato část užší spojení s jiným státem, může být užito výjimečně práva tohoto jiného  
státu.“  U ZMPS se dovozuje,  že je možnost štěpení umožněna výše pod bodem 3.1 popsaným 
principem rozumného uspořádání vztahů160.

Naopak kontinentálnímu právu161 je vlastní princip charakteristického plnění zakotvený v odst. 2 Čl. 
4 Římské Úmluvy. Podle tohoto principu „je považován za stát prokazující se smlouvou nejužší  
spojení ten, ve kterém má strana poskytující pro smlouvu charakteristické plnění v okamžiku jejího  
uzavření své obvyklé bydliště nebo, v případě že se jedná o společnost, spolek nebo právnickou  
osobu, své hlavní (administrativní) sídlo. Byla-li však smlouva uzavřena při výkonu povolání nebo  
při  provozování  živnostenské činnosti  této  strany,  je  danou zemí země,  v níž  se nachází  hlavní  
provozovna, nebo má-li být v souladu s podmínkami smlouvy plněno v jiné než hlavní provozovně,  
je danou zemí země, v níž se nachází tato jiná provozovna.“ 

Zásada charakteristického plnění  znamená, „že jedna strana plní smlouvu vyvíjením určité činnosti  
a protiplněním je plnění peněžité. Takové peněžité plnění není plněním charakteristickým, tím je  
spíše plnění, za které je placeno … .“162 Obdobný princip je obsažen i v § 10 odst. 3 našeho ZMPS 
pro  smlouvy,  jež  nejsou  uvedeny  ve  výčtu  jeho  odst.  2.  Zároveň  je  tento  princip  obecným 
vyjádřením toho, co „kasuisticky“ vyjadřuje odst. 2. Odborná literatura dovozuje identitu principu 
charakteristického plnění s principem rozumného uspořádání právního vztahu a v důsledku toho 
shrnuje,  že „Pro české právo … ustanovení čl.  4 odst.  2 Římské Úmluvy znamená kontinuitu s  
dosavadním pojetím určování rozhodného práva pro případ, že strany právo nezvolí.“163 

Zmínit je třeba ještě odst. 5 Čl. 4 Úmluvy, jenž představuje tzv. únikovou doložku (escape clause). 

158 Citováno dle Pokorný, M Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním Komentář. 2. vydání. Praha C.H. 
Beck, 2004. 354 s.

159Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 226 
160Takto např. Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 226 
161Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 226 
162Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 226 
163Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 227
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Stanoví mj.,  že k domněnce charakteristického plnění „se nepřihlíží,  vyplývá-li z okolností  jako  
celku,  že  smlouva úžeji  souvisí  s  jinou zemí.“ Toto ustanovení  tedy umožňuje soudu určit  jako 
rozhodné právo to, jež je s daným právním vztahem skutečně nejúžeji spjato. Obdobnou funkci plní 
slovo zpravidla v českém ZMPS, jak uvedeno výše pod 3.2.

Jak uvádí odborná literatura164, vztah mezi generální klauzulí a únikovou doložkou působil v praxi 
výkladu a aplikace tohoto ustanovení jisté obtíže a proto došlo v nařízení Řím I k jeho reformulaci.

 3.3 Kolizní úprava v nařízení Řím I

Jak uvádí odborná literatura165, je oblast určení rozhodného práva v případě absence volby práva 
jednou z oblastí, kde došlo v nařízení Řím 1 oproti Římské úmluvě k podstatným změnám. 

Struktura kolizní úpravy v nařízení je následující:  „Výchozím ustanovením … je klauzule,  která 
vypočítává jednotlivé smluvní typy a stanoví pro ně rozhodné právo (čl. 4 odst. 1 Nařízení Řím I),  
následuje domněnka charakteristického plnění (čl. 4 odst. 2 Nařízení Řím I), úniková doložka (čl. 4 
odst. 3 Nařízení Řím I) a princip nejužšího spojení (čl. 4 odst, 4 Nařízení Řím I).“166 Jak uvedeno 
výše, podobá se tento přístup naší úpravy v ZMPS. 

Čl. 4 odst. 1 obsahující výčet smluvních typů a práva pro ně rozhodného obsahuje pod písmenem a) 
ustanovení,  podle  něhož  se  smlouva  „o  koupi  zboží  …  řídí  právem  země,  v  níž  má
prodávající obvyklé bydliště“ 

Odst.  2  čl.  4  pak  obsahuje  domněnku  charakteristického  plnění  jako  vodítko  pro  smlouvy 
neobsažené v odst. 1. 

Odst. 3 pak obsahuje obdobnou únikovou doložku, jakou známe z Římské úmluvy, a to ve vztahu k 
odstavcům 1 a 2.

Odst. 4 pak přichází pro případ, kdy není možno určit rozhodné právo podle odst. 1 nebo 2, s tím, 
že se smlouva řídí právem země, s níž je nejúžeji spojena. 

Zajímavé je v této souvislosti, že princip nejužšího spojení, jímž Čl. 4 Římské Úmluvy začínal, je 
posledním odstavcem a z tohoto pohledu též posledním záchytným bodem Čl. 4 nařízení Řím I. 
Soudíme, že snaha zachovat vedle sebe, jak princip charakteristického plnění, tak princip nejužšího 
spojení vede sice k větší komplexnosti posouzení právního vztahu, avšak je tomu tak na úkor právní 
jistoty, kdy v různých jurisdikcích bude kladen důraz na jim vlastní princip, jak to bylo popsáno pod 
3.2. 

 3.4 Úprava kolizních otázek u smluv v navrhované právní úpravě 
mezinárodního práva soukromého a procesního

164Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 229
165Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 262
166Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2008 s. 262
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Ohledně nové právní úprav odkazujeme na § 3 nového ZMPS, jak je citován s vysvětlením výše 
pod bodem 1.2.
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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.
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The relationship between direct regulation of an international sales contract and that under the  
conflict of laws rules   (Master’s degree thesis)

Abstract

The purpose of my thesis is to analyse the relation between the regulation based on the CISG and 
the regulations based on the conflict of laws rules. The reason for my research is the important role 
that  the unified CISG regulation plays in the international commerce and the complicated legal 
issues connected with its sphere of application in particular at  the moment,  when the nature of 
conflict of laws rules changes throughout Europe.

My thesis  is  based  mainly  on  foreign  sources,  German,  English  and  Spanish  in  particular.  It 
includes a representative sample of relevant court decisions and arbitral awards as  well. Czech 
sources are used especially when dealing with theoretical and general question. Occasionally some 
Czech court decisions are included.  

The thesis is composed of three chapters, proceeding from the general issues to the specific ones.  

Chapter One deals with the most general questions of relation between CISG and conflict of laws 
rules.  The chapter is subdivided into four parts. Part One describes the relation between CISG and 
conflict of laws rules in respect of their legal power and explains that CISG has to be applied before 
the  conflict  of  laws  rules,  as  it  is  more  specific.  Part  Two deals  with  the  mutual  relation  of 
individual sources of conflict of laws rules. Part three deals with the specific issues connected with 
interpretation of CISG. The fourth part explains the role of usages according to CISG and Czech 
Commercial Code.   

Chapter Two examines the scope of application of the CISG. It is contemplated as a commentary on 
on the respective articles of the CISG. The chapter consists of four parts. Part One focuses on the 
positive definition of  the scope of  application of  the CISG in Art.  1.  Part  Two investigates  its 
negative definition according to Art. 2. Part Three addresses the delimitation of the sales contract 
from other contracts, such as on the provision of services, based on Art. 3 of the CISG. In the fourth 
part of this chapter the thesis deals with  scope of issues regulated by the CISG.

Chapter Three is subdivided into four parts parts and provides a brief outline of the content of the 
relevant  conflict  of  laws  rules.  The  individual  parts  deal  with  currently  valid  Czech  Act  on 
International Private and Procedural Law, The Rome Convention, The Rome I Regulation and the 
proposal of the new Czech Act on International Private and Procedural Law.

The conclusions are drawn at the end of individual chapters or their parts and a summary conclusion 
is included at the end of the thesis. Due to the theme of the thesis it  does not include a single 
proposal, as it is descriptive, or general conclusion, as its subject is quite complex,  on the relation 
of CISG and the conflict of laws rules, but rather a recommendation of differentiated approach that 
respects the principle of uniformity in the interpretation of the CISG. 

Klíčová slova: Mezinárodní právo soukromé, Vídeňská úmluva, přímé normy

Keywords: International private law, Vienna Convention, direct regulation
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