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I. Úvod                    

Ve své práci týkající se kogentních norem v mezinárodním obchodním styku se 

zaměřuji na členské státy EU. V mezinárodním obchodním styku představují kogentní 

normy pro strany smluvního či mimosmluvního vztahu normy, jež se prosazují bez 

ohledu na to, co si strany smluvily. Je třeba rozlišovat mezi relativně kogentními 

normami a absolutně kogentními normami. Relativně kogentní normy se prosazují 

pouze pokud jsou součástí rozhodného práva a jejich aplikaci se tak subjekty mohou 

vyhnout platně provedenou volbou jiného rozhodného práva. Absolutně kogentní normy 

si vynucují aplikaci na určitý soukromoprávní vztah přímo, bezprostředně, bez ohledu 

na kolizně-právní řešení, to znamená bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí 

právního řádu, který si strany zvolily, resp., který je rozhodný pro daný vztah.1 Hlavním 

účelem těchto norem je ochrana určitých hodnot. Jelikož tato pravidla mohou významně 

ovlivnit původní dohodu stran a jelikož zde není žádný daný seznam, který by stanovil, 

která pravidla jsou kogentní a zda se jedná o normy kogentní relativně či absolutně, je 

důležité poznat jejich účel a vývoj jejich pojetí abychom pochopili jejich koncept a 

jejich aplikaci. Ve své práci čtenáři poskytnu podstatné informace pro takovouto 

znalost. Zároveň se snažím upozornit čtenáře na konflikt mezi smluvní svobodou stran 

(která je velmi důležitá pro fungování mezinárodního obchodu) a ochranou různých 

hodnot kogentními normami. Ukazuji, jak rozdílně byl tento konflikt řešen jak ze strany 

soudů, tak i v legislativních úpravách, a jak tato různorodost neprospívala právní jistotě 

v právních vztazích. Společné vnímání důležitosti právní jistoty donutilo státy EU 

dospět ke společnému konceptu kogentních norem v Nařízeních Řím I. a Řím II. Tato 

nařízení nelze považovat za vyřešení problému, ale jsou důležitým krokem k právní 

jistotě. Tato nařízení jsou účinná od 11. 1. 2009 (Nařízení Řím II.) a od 17. 12. 2009 

(Nařízení Řím I.) a brzy bude možné hodnotit prospěšnost tohoto řešení. Tato 

diplomová práce je dokončena k datu 12. 1. 2010.      

                           

Výše uvedené vysvětlím v následující osnově. Nejdříve provedu teoretický rozbor 

kogentních norem v mezinárodním obchodním styku, poté uvedu první právní teoretiky, 

                                                      

1  M. Pauknerová,  K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem, 
Právní praxe v podnikání 11,12/1994. 
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kteří se jimi zabývali v Německu, Anglii a Holandsku i to, jak na ně nahlíželi a jak 

široce k nim přistupovali. Poté uvedu a rozeberu první soudní rozhodnutí, v nichž se 

soudy musely s konceptem těchto norem potýkat, i to jakým způsobem odůvodnily 

jejich případné použití či nepoužití. Po rozboru právní teorie a soudní praxe uvedu první 

úpravu těchto norem na mezinárodní úrovni i to, jak byla s ohledem na počet zemí  pro 

něž se stala závaznou, úspěšná. Následovat bude důkladnější rozbor velice důležitého a 

z hlediska počtu států, pro něž se stal závazným, i velice úspěšného mezinárodního 

dokumentu-Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 

1980. K provedení výkladu důležitých ustanovení této Úmluvy vztahujících se k 

problematice kogentních norem v mezinárodním styku mi tak pomůže nejen to, co již v 

rámci teoretického a historického exkurzu bylo řečeno, ale i rozbor soudních rozhodnutí 

z období, kdy byla Římská Úmluva přijímána až po nedávný čas (17. 12. 2009), kdy 

Římská úmluva přestala platit a byla nahrazena úpravou v přímo závazném instrumentu 

evropského práva-Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazky. Následuje 

rozbor rozdílů mezi Římskou úmluvou a Nařízením Řím I i důvodů, které vedly k přijetí 

této nové právní úpravy. Je uvedena i úprava kogentních norem v mimosmluvních 

závazkových vztazích obsažená v Nařízení Řím II. Při řešení sporů vzniklých při 

mezinárodním obchodním styku má nezastupitelné místo arbitráž. Na rozboru několika 

významných arbitrážních rozhodnutí řešících otázku kogentních norem a rozboru 

právních dokumentů, jež upravují arbitrážní řízení zkoumám, zda rozhodci mají při 

“zacházení s kogentními normami” volnější ruce než soudci, a jaká rizika jsou spojena s 

touto větší volností v arbitrážním řízení. Celý exkurz bude završen návratem do České 

republiky a rozborem české judikatury, arbitrážního řízení a legislativy řešící otázku 

pojetí kogentních norem v mezinárodním obchodním styku.    

         

II. Pohled právní teorie na kogentní právní normy         

Při analýze kogentních norem bychom mohly začít teoretickým zamyšlením nad tím, co 

je to právní norma. Jedná se o obecně závazné pravidlo chování, jehož dodržování je 

zabezpečeno státem (státním donucením)2. Právní normy lze různě klasifikovat. Jejich 

klasifikace má poznávací a praktický význam. Bez ní právo nelze hodnověrně poznat, 

                                                      

2 J. Boguszak, Teorie práva ASPI 2004, s. 81, 88. 
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ani správně realizovat a aplikovat. Největší význam má klasifikace podle povahy 

pravidel, stanovených právní normou. Podle tohoto kritéria se rozlišují především 

normy kogentní a normy dispozitivní. 

Kogentní a dispozitivní právní normy                  

Kogentní normy jsou taková ustanovení, jejichž použití na právní poměry, které 

upravují, nemůže být vyloučeno ani omezeno projevem odchylné vůle subjektu 

právního vztahu, ani jiných subjektů. Kogentními normami bývají upravovány právní 

vztahy, jež mají z hlediska zájmů společnosti zvláště důležitý význam. Většina právních 

norem má povahu norem kogentních. Tak normy práva ústavního, správního, trestního, 

procesního mají vesměs kogentní povahu. V ostatních odvětvích je často nutné zjistit, 

zda právní norma má či nemá povahu kogentní. Někdy je tato povaha zřejmá již ze 

samotného znění právní normy, např. prohlašuje ujednání odchylného obsahu za 

neplatné. Jindy je třeba použít složitější  úvahy.1          

                

Druhy právních norem mezinárodního práva soukromého            

Pokud bychom chtěly provést rozbor norem v mezinárodním právu soukromém 

(zvláštní odvětví právního řádu) musíme si nejprve uvědomit, že mezinárodní právo 

soukromé je souborem zvláštních právních norem.3 Jejich zvláštnost je dána tím, že tyto 

právní normy jsou určeny pouze pro úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním 

prvkem. Mezi právními normami mezinárodního práva soukromého pan profesor 

Zdeněk Kučera rozlišuje tyto jejich druhy: a) kolizní normy, b) přímé normy, c) věcné 

normy MPS, d) normy mezinárodního práva procesního.          

A) Kolizní normy samy neupravují věcně práva a povinnosti účastníků právního 

vztahu. Omezují se na to, že podle určitých hledisek určí právní řád některého státu, 

jehož normami se právní vztah řídí.  Tyto normy tak upravují právní vztahy nepřímo, 

zapojením, prostřednictvím hmotně právních norem určeného právního řádu, který je 

kolizní normou povolán k úpravě vztahu. Obsah práv a povinností účastníků se zjistí 

teprve z věcných norem určeného právního řádu. Posláním kolizní normy není dosažení 

hmotněprávní spravedlnosti, omezuje se jen na dosažení kolizně správného řešení. 

Podle povahy můžeme rozlišit kolizní normy na kolizní normy dispozitivní (jejich 

                                                      

3  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 21, 23, 27. 
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hraničních určovatelů se použije, jen jestliže účastníci smlouvy nezvolili jiné právo 

rozhodné pro smlouvu (§9, §16 ZMPS)) a kolizní normy kogentní, které se uplatní bez 

ohledu na vůli účastníků (např. ve věcných právech, v právu rodinném a dědickém a při 

kolizní úpravě způsobilosti k právům a právním úkonům).4 Někdy účastníci právního 

vztahu záměrně (úmyslně) uměle vytvoří nebo předstírají skutečnost ve snaze docílit 

toho, aby určitý právní vztah byl právně kvalifikován jinak než normálně, a tak byl 

zařazen do rozsahu jiné kolizní normy, než které by se pro ně jinak mělo použít a tím 

dosáhnout použití jiného práva než za normálních okolností. Takovéto jednání, jehož 

cílem je obejití tuzemské kolizní normy by proto bylo třeba postihnout přiměřeným 

použitím ustanovení §39 občanského zákona o důsledcích obcházení zákona. To 

znamená, že k fingované skutečnosti se nepřihlédne a při určení rozhodného práva se 

postupuje tak, jako by tato skutečnost neexistovala. Příkazu kolizní normy použít právní 

řád, na který odkazuje, je třeba rozumět tak, že se tohoto právního řádu použije jako 

celku tak, jak by ve státě jeho platnosti byla vyřešena otázka, která spadá do rozsahu 

kolizní normy. Nebudou se podle něho řešit všechny ostatní otázky rozhodovaného 

případu, pro něž existují v právu fora další zvláštní kolizní normy.5 Toto potvrzuje i 

článek 15 Římské úmluvy z roku 1980, podle nějž použití práva státu na základě této 

Úmluvy znamená použití ustanovení práva platného v tomto státě s výjimkou 

ustanovení mezinárodního práva soukromého.               

B) Přímé normy samy upravují hmotněprávně práva a povinnosti účastníků 

soukromoprávních  vztahů s mezinárodním prvkem, tzn. bezprostředně. Použije se jich 

také bezprostředně, tzn. bez ohledu na kolizní normy a aniž by na ně kolizní norma 

odkazovala. Tyto normy mohou být mezinárodního (což je obvyklé) či vnitrostátního 

původu.6 Tak například Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

(č. 160/1991 Sb.) sjednocuje hmotněprávní úpravu kupní smlouvy v mezinárodním 

obchodu. V mezích své úpravy nahrazuje rozdílnou úpravu kupní smlouvy v právních 

řádech svých smluvních států. Sjedná-li například český podnikatel s rakouským 

obchodníkem kupní smlouvu, použije se na práva a povinnosti stran v prvé řadě 

ustanovení Vídeňské úmluvy. Teprve v otázkách, které v ní nejsou upraveny, přichází 

                                                      

4  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 114. 
5  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 182. 
6  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 27. 
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v úvahu použití soukromoprávních norem rozhodného právního řádu určeného na 

základě kolizní normy (čl. 7 odst. 2 Vídeňské úmluvy). Pro určení povahy norem 

obsažených ve Vídeňské úmluvě má stěžejní význam článek 6 Vídeňské úmluvy, který 

vyjadřuje princip smluvní svobody, když připouští, aby strany vyloučily použití 

Vídeňské úmluvy nebo kteréhokoliv jejího ustanovení. Jak uvádí profesorka 

Rozehnalová, ve Vídeňské úmluvě se jedná o normy dispozitivní.7 Přímé normy 

vnitrostátního původu jsou méně časté. Sleduje se jimi zvláště naléhavý společenský 

zájem, a proto se jich na otázky jimi upravené použije bezprostředně bez ohledu na to, 

zda se jinak na daný případ použije právo vlastního či jiného státu. Povahu přímých 

norem mají také normy, které jsou výlučně určeny pro úpravu právního postavení 

cizinců v soukromě právních vztazích.8                   

C) Věcné normy mezinárodního práva soukromého jsou normami vnitrostátního 

původu, které jsou určeny výlučně, popřípadě převážně, pro úpravu určitých  

soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Použije se jich však teprve tehdy, 

jestliže kolizní norma odkáže na právní řád, jehož jsou součástí. Proto nemají povahu 

přímých norem. Mezi tyto normy patří §729-755 Obchodního zákoníku (č. 519/1991 

Sb.), jedná se o zvláštní úpravu obchodních závazkových vztahů, která se podle §729 

aplikuje pouze na vztahy vznikající v mezinárodním obchodu a to “vedle ostatních 

ustanovení” obchodního zákoníku.                        

D) Normy mezinárodního práva procesního. Účelem těchto norem je stanovit postup 

soudů při úpravě a rozhodování o soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. 

Soudy musí v řízení postupovat zásadně podle svého procesního práva. Například 

některé instituty jsou v některých právních řádech instituty procesními, v jiných 

hmotněprávními. Tento rozdíl je potřeba si uvědomit, neboť, pokud je daný institut 

pokládán za hmotněprávní, podle okolností  se na základě kolizní normy může pro něj 

použít i cizího práva. Soud však na institut aplikuje normy svého práva, jestliže se jedná 

o institut procesní, upravený procesími normami.9 Procesněprávní úprava v některých 

státech vede k častějšímu používání tuzemského práva (lex fori) proti cizím právním 

                                                      

7  N. Rozehnalová Právo mezinárodního obchodu ASPI 2006, s. 253. 
8  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s.27. 
9  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 377. 
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řádům. Například se použije cizí právo, na něž odkazuje smlouva jen jestliže to strana 

navrhne (tak je tomu například dle úpravy ve Velká Británie či v USA).9 

Přímé normy vnitrostátního původu- absolutně kogentní normy             

Pro absolutně kogentní normy je specifické, že se prosazují bezprostředně vždy bez 

ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí rozhodného práva. Z výše popsaných norem 

mezinárodního práva soukromého toto splňují přímé normy a to mezinárodního nebo 

vnitrostátního původu (pokud nemají dispozitivní povahu jako například Vídeňská 

úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Profesor Kučera uvádí, že 

bezprostřední aplikací se vyznačují i jiné právní normy, a to například normy práva 

správního a finančního. Jak uvádí Monika Pauknerová, v české literatuře se pro 

označení téhož používá termínu “absolutně kogentní normy” nebo termínu “nutně 

použitelné normy” případně “normy přímo použitelné”.10 Podle profesorky Pauknerové 

je autorem nejpropracovanějšího stanoviska k nutně použitelným normám (resp. 

absolutně kogentním normám) pan profesor Zdeněk Kučera. Výklad profesora Kučery 

k povaze a používání nutně použitelných norem uvedený níže nám pomůže lépe 

pochopit historický exkurz a rozbor soudních rozhodnutí, jež následuje. Proto považuji 

za smysluplné zde stanovisko profesora Kučery uvést obsáhleji.     

                        

Stanovisko profesora Kučery k nutně použitelným normám11            

K podstatě problematiky            

Státy zásadně nejsou ochotny ustoupit od použití a používají vždy, v mezích jejich 

předmětu úpravy, svých norem práva ústavního, správního, finančního, trestního. 

Použití těchto norem může mít důsledky pro právní postavení účastníků  

soukromoprávních vztahů. Nezáleží přitom na tom, kterým právem, tuzemským či 

cizím, se řídí příslušný soukromoprávní vztah. Správnému a úplnému posouzení 

právního postavení účastníků soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem 

nestačí jen určit rozhodné právo podle kolizní normy nebo vycházet z přímých norem 

dopadajících na daný případ. Je přitom nutné přihlížet i k těmto normám, zejména 

                                                      

10  M. Pauknerová , K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem, 
Právní praxe a podnikání  11,12/1994. 
11  Z. Kučera,  Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 233-250. 
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správního a finančního práva. V současné době zasahují státy z různých důvodů i jinými 

právními předpisy než soukromoprávními a opatřeními na jejich podkladě vydanými do 

soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, aby ve státním zájmu ovlivňovaly 

vznik, uskutečňování a zánik těchto poměrů. Jde přitom o jev trvalý a pravidelný, nikoli 

jen dočasný a výjimečný. Tyto normy jsou vydávány například na ochranu hospodaření  

devizami; za účelem regulace dovozu a vývozu; na ochranu hospodářské soutěže apod. 

Příkladem těchto norem v českém právu jsou ustanovení devizového zákona, zákona o 

ochraně hospodářské soutěže. Také některé normy občanského, obchodního, rodinného 

a zejména pracovního práva se v jednotlivých právních řádech používají vždy na 

otázky, na které se vztahují, tj. v mezích svého předmětu úpravy a neustupují cizímu  

právu. V některých právních řádech se takto používá, někdy na základě judikatury, 

například některých norem upravujících vztahy z obchodního zastoupení, zejména 

stanovících meze pro zákaz převzetí zastoupení konkurujících podniků, právo na 

dodatečnou provizi, minimální délku výpovědní lhůty, nebo některých norem 

upravujících nájemní smlouvu, ochranu spotřebitelů apod. V českém právu bude třeba 

vždy použít některých ustanovení zákoníku práce (nejvyšší přípustná týdenní pracovní 

doba, zákaz práce přesčas).                  

K povaze nutně použitelných norem         

Jedná se o normy, které nemohou být v mezích svého předmětu úpravy zásadně 

zaměněny či nahrazeny cizím právem. Má-li jejich použití v daném případě význam pro 

soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem, musí se jich v mezích jejich předmětu 

úpravy použít vždy, bez ohledu na to, kterým právem se na základě kolizní normy řídí 

daný soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem, tzn. i když se řídí cizím právem. 

Znamená to, že tyto normy omezují prostor pro uplatnění kolizních norem a výběr práva 

jimi prováděný neboť předcházejí výběru práva na základě kolizní normy. Jde tedy o 

přednostní použití určitých norem tuzemského práva před jinými normami téhož 

tuzemského práva (kolizními). Použití nutně použitelných norem nelze ve státě jejich 

platnosti vyloučit. Při rozlišování nutně použitelných norem a ostatních norem se 

vychází z hlediska rozhodujícího orgánu, zda nesmí nebo na základě kolizní normy má 

nahradit normu jiným právem.  

Zjištění povahy předpisu jako nutně použitelného        

K zjištění zda má konkrétní norma povahu normy nutně použitelné, je třeba vycházet 
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především z toho, že u těch norem, jejichž předmět úpravy je v nich výslovně územně či 

osobně zvláště vymezen, vyplývá z tohoto vymezení povinnost používat těchto norem 

v mezích předmětu jejich úpravy, tedy ve zvláštním užším rámci, na každý případ 

spadající do tohoto rámce bezpodmínečně. Územní nebo osobní vymezení předmětu 

úpravy může být v normě výslovně uvedeno nebo může vyplynout ze smyslu a účelu 

úpravy. Je věcí zákonodárce přidělit takovou povahu kterékoli normě. Je také možné, že 

taková povaha normy se postupně ustálí judikaturou.             

Nutně použitelné normy a výhrada veřejného pořádku         

Nutně použitelnými normami se sleduje aktivní prosazení naléhavých společenských 

zájmů a použije se jich předtím, než se přikročí k určení rozhodného práva na základě 

kolizní normy. Výhrada veřejného pořádku poskytuje ochranu zásadám společenského a 

státního zřízení a právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat. Výhrady 

veřejného pořádku se použije až po určení cizího rozhodného práva na základě kolizní 

normy a zjištění, že by se účinky použití určitého ustanovení cizího práva uvedeným 

zásadám příčily. Zatímco nutně použitelné normy se vztahují na určité konkrétní otázky, 

zásady společenského a státního zřízení a právního řádu chráněné výhradou veřejného 

pořádku mají značný obecný dosah.                                       

Používání nutně použitelných norem         

Používání tuzemských nutně použitelných norem je samozřejmou zásadou. V případě 

použití zahraničních nutně použitelných norem je třeba zvážit následující. Otázka 

použití zahraničních nutně použitelných norem vzniká, má-li jejich respektování účinky 

pro postavení účastníků soukromoprávního poměru s mezinárodním prvkem. Z §1 

ZMPS vyplývá, že se cizího právního řádu může použít pouze pro soukromoprávní 

poměry s mezinárodním prvkem, tzn. jde-li o řízení před soudy, ve věcech zahrnutých 

do § 7 (1) občanského soudního řádu. Pro použití cizích předpisů mimo tyto poměry 

není zákonný podklad, a nelze proto rozhodovat na základě cizích předpisů o nárocích, 

které nejsou soukromoprávní povahy. Pouze mezinárodní smlouva závazná pro ČR by 

mohla stanovit něco jiného. Kvalifikaci, zda určitý poměr je či není soukromoprávní, je 

nutno provést podle tuzemského práva (lex fori). K použití zahraničních nutně 

použitelných norem zpravidla dojde přihlédnutím k těmto normám; tj. při posuzování 

určité (předběžné) otázky, která má význam pro soukromoprávní vztah s mezinárodním 

prvkem, nebo protože tyto normy, jejich zachování či porušení nebo postup cizích 
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orgánů na jejich základě je skutečností právně významnou pro soukromoprávní vztah s 

mezinárodním prvkem. K respektování zahraničních nutně použitelných norem vedou 

ohledy na realitu mezinárodního hospodářského styku, na skutečné poměry, v kterých 

účastníci právních poměrů tyto poměry navazují a uskutečňují.           

Předpoklady pro použití zahraničních nutně použitelných norem12    

Základním předpokladem pro použití těchto norem (popřípadě přiznání účinku jejich 

použití) je, že účinky jejich použití se nepříčí zásadám, které jsou obsahem veřejného 

pořádku; jinak by se normy nemohlo použít s ohledem na § 36 ZMPS. Při uvažování o 

případném použití výhrady veřejného pořádku bude na místě posoudit cíle, které cizí 

stát sleduje takovým předpisem, a uvážit, zda je únosné tyto cíle respektovat a jejich 

splnění podporovat, zda nejsou v rozporu s cíli sledovanými vlastními právními 

předpisy, jejichž dosažení je v naléhavém společenském zájmu. Normy také nelze 

použít, jestliže se v úpravě dané věci příčí úpravě prováděné tuzemskou normou téže 

povahy. 

 Dalším předpokladem pro použití normy je, že by této normy orgány státu, v kterém 

platí, na danou situaci skutečně použily, že se sama neklade omezení svého použití pro 

danou situaci. Jsou-li  splněny tyto předpoklady bude se postupovat takto:   

a) Cizí normy se použije, je-li součástí cizího rozhodného práva určeného na základě 

kolizní normy. Důsledky použití se řídí podle tohoto rozhodného práva.    

b) Jestliže je cizí norma součástí práva třetího cizího státu (jeho právo není právem 

rozhodným), je třeba přihlédnout k tomu, jaké stanovisko má k jejímu použití právo 

rozhodné.             

ba) Tak v případě kladného stanoviska se normy použije.            

bb) Naproti tomu v případě negativního stanoviska se normy použije jen tehdy, jestliže 

třetí  stát má k rozhodované věci dostatečně významný, intenzivní vztah, např. protože 

účastník je podroben jeho moci (má v něm bydliště, sídlo, majetek) nebo na jeho území 

došlo k určité události, která je důvodem vzniku právního vztahu (např. dopravní 

předpisy v místě automobilové nehody), nebo má v něm nastat skutečnost významná 

                                                      

12 Z. Kučera,  Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004, s. 233-250. 
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pro daný právní poměr (má v něm být plněno, je v něm umístěna věc, která je 

předmětem plnění), apod. 

 V obou případech bude třeba bezprostřední účinky použití normy posoudit podle práva 

třetího státu, jehož je norma součástí. Tak tomu bude v otázce neplatnosti právního 

úkonu, či zániku závazku pro nemožnost plnění. Další soukromoprávní důsledky (např. 

povinnost toho, kdo neplatnost zavinil, zaplatit škodu) se posoudí podle práva 

rozhodného.  

Nelze však těchto norem použít v případech, kdy cizí stát vydá předpisy, kterých se má 

použít i v takových situacích, kdy je patrno, že vydání takového předpisu za tím účelem 

je nutno považovat za vměšování do právních poměrů subjektů, které nepodléhají jeho 

moci, a do vnitřních záležitostí druhých států v rozporu s mezinárodním právem. 

Otázka přihlížení k nutně použitelným normám         

Pokud je nutně použitelná norma součástí  legis fori, tzn. součástí právního řádu  

rozhodujícího fóra, soudce si přirozeně otázku aplikace takové  normy klást ani nemusí: 

takovou normu bude aplikovat bez dalšího. Problém nastává tehdy, půjde-li o 

imperativní normu cizího práva. Přitom se může jednat jak o normu, která je součástí 

práva rozhodného, tak zcela výjimečně i normu, která nepatří ani k právu fora ani  

k právu rozhodnému, nýbrž je právem třetího státu. Nutně použitelné normy mají 

zpravidla veřejnoprávní charakter a jejich posláním je ochrana určitých zvlášť  

důležitých zájmů státu, který tyto normy vydává. Tak například při regulaci 

zahraničního obchodu jsou to normy, které vyžadují povolení k vývozu či dovozu 

určitého zboží. Pokud by byla kupní smlouva uzavřena bez takového povolení, byla by 

neplatná, a to z důvodu, že takový právní úkon odporuje zákonu. Jak uvádí profesorka 

Pauknerová, v případě, že se takto prosazuje norma zahraniční, je potřebné si uvědomit- 

a v tom je právě problém- že takovou normu by měl brát  v  úvahu soudce  jiného státu 

než toho, k ochraně jehož zahraničně obchodního zájmu je tato norma určena. Státy 

mají obecně nejrůznější zájmy na tom, aby vzájemně spolupracovaly a respektovaly i 

takové cizí předpisy, které jsou určeny například pouze k ochraně hospodářství druhého 

z nich. Je ovšem přirozené, že toto nemůže platit zcela obecně a bezvýjimečně, někde je 
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určitá hranice.13          

            

Přesné, exaktní vymezení případů, kdy by měl soudce respektovat cizí imperativní 

normu, je velice obtížné a dosud se ho beze zbytku nikde nepodařilo dosáhnout, a to 

nejen v legislativě, ale ani v literárních zpracováních této otázky a v návrzích na její 

řešení. I sebedokonalejší norma by tu však měla ponechávat soudci určitý prostor 

k posouzení individuálního případu. Konec konců i ony dosud velmi vzácné předpisy, 

které otázku přihlížení k zahraničním nutně použitelným normám výslovně kodifikují, 

poskytují soudci dostatečný prostor pro uvážení, zda k těmto normám přihlédne či 

nikoli. V dnešní době, kdy se téměř na každém kroku setkáváme s jevem označovaným 

jako publicizace soukromého práva, neustále vzrůstá počet norem, které imperativně 

vyžadují svoji aplikaci bez ohledu na rozhodné právo.          

Přístup k zahraničním nutně použitelným normám                 

Jak uvádí profesorka Pauknerová14, první je otázka vymezení znaků, které činí normu 

nutně použitelnou, a podmínek, za nichž by měla být taková norma respektována, 

případně aplikována. Jiná situace nastává tam, kdy imperativní norma třetího státu 

fakticky zasáhne dotčený právní poměr, zejména nastane-li v důsledku jejího porušení 

faktická nemožnost plnění. Pak již nelze před takovou normou v žádném případě zavírat  

oči, soudce ji musí vzít nějakým způsobem na vědomí. 

III. Historie                                 

Historicky první zmínka o přímo použitelných normách            

Jak uvádí profesorka Pauknerová15 první zmínku o normách “přísně donucující povahy“ 

lze nalézt u Savignyho v polovině 19. století. Ten považuje tyto normy za snad 

nejobtížnější problematiku celé nauky. Savigny ve své knize16 pojednává o tzv. 

normách přísně donucující povahy, imperativních právech a stanoví, že to jsou taková 

                                                      

13 M. Pauknerová, Tzv. nutně použitelné normy před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, Právní 
praxe a podnikání 7-8/96, s.17. 
14  M. Pauknerová, Tzv. nutně použitelné normy před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, Právní 
praxe a podnikání 7-8/96, s.21. 
15  M. Pauknerová,  Přímo použitelné  adminstrativně právní normy a mezinárodní právo soukromé, 
Právník 1983/5, s. 477-489. 
16  C. Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, Berlín 1849 (překlad od William Guthrie Private 
International Law. A Treatise on the Conflict of Laws, 1869  s. 35 a n. dostupné na 
http://www:archive.org). 
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pravidla, jež jsou zamýšlena, aby se aplikovala bez ohledu na jakoukoliv vůli 

jednotlivců. Savigny se k problematice těchto norem dostává prostřednictvím pojednání 

o řešení konfliktu rozdílných právních systémů různých států. Konstatuje, že princip 

aplikace toho práva, ke kterému daný právní vztah nejvíce náleží, má své limity. Tyto 

limity jsou podle něj představovány mnoha druhy práv, pro než je příznačná taková 

povaha, že neumožňují stranám naprostou volnost v určení obsahu svého vztahu. Tam, 

kde jsou taková práva, bude muset soudce aplikovat takováto ustanovení domácího 

práva a v tomto rozsahu ponechat cizí právo neaplikované. Limity jsou tedy podle 

Savignyho stanoveny A) normami, která mají striktně jasnou a určitou, imperativní, 

naléhavou, kategorickou povahu B) právními instituty jiných států, které jsou druhým 

státům neznámé či nejsou jimi uznávané a tudíž u jejich soudů nemohou úspěšně žádat 

ochranu (například na otroka nebude podle Savignyho v zemi, kde je otroctví zakázáno 

nahlíženo jako na věc). Savigny zdůrazňuje význam rozdílu v chápání toho, co je 

morální.  

Tzv. přísně donucující práva jsou takové normy, které jsou zamýšleny, aby se 

aplikovaly s neúprosnou nutností, bez možnosti odchýlit se od nich jakýmkoliv 

projevem vůle. Takováto nutnost může mít svůj původ ve specifické a příznačné povaze 

určitých pozitivních pravidel nebo v politických a ekonomických důvodech. Savigny 

rozlišuje práva imperativní, práva absolutní a práva dispozitivní. Absolutní práva jsou 

širší kategorií než práva přísně donucující povahy. Absolutní práva, která nejsou přísně 

donucujícími, stále mohou být nahrazena pravidly jiného právního systém, který na 

daný vztah bude dopadat. Dispozitivní jsou taková, která umožňují stranám stanovit si 

svá pravidla a jen v případě neuplatnění této možnosti podpůrně stanoví  pravidla. 

Pro rozlišení těchto skupin je tedy dle Savignyho vždy nutno zkoumat povahu a původ 

jednotlivých pravidel a puntičkářsky také zkoumat rozdíly v povaze těchto práv. 

Ona absolutní práva rozděluje Savigny do několika skupin. 1) Zabezpečení fungování 

spravedlnosti určitými pevně danými pravidly, pro ochranu jednotlivců jako nositelů 

práv. Mezi tyto Savigny řadí například pravidla omezující způsobilost k právnímu 

jednání na základě věku, pohlaví,…a také pravidla týkající se převodu majetku (pouhou 

smlouvou či tradicí). 2)Pravidla, která nejsou stanovena jen pro ochranu práv 

jednotlivců jako nositelů práv. Pravidla tohoto druhu často spočívají dle Savignyho na 
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pojetí morálky. Jako příklad uvádí zákaz polygamie. Mezi tato pravidla také patří ta, jež 

mají chránit veřejný zájem (jako příklad uvádí pravidla, jež omezují nabývaní 

nemovitostí židy).  

Všechna tato pravidla jsou podle Savignyho aplikována jednotlivými státy zcela 

odlišně. Tak například uvádí, že zatímco v zemi, v níž je nabývání nemovitostí židy 

zakázáno, bude místní soud zákaz aplikovat nejen na židy narozené v této zemi, ale i na 

židy z jiných zemí (ačkoliv v těchto jiných zemích takové omezení nemají). Naopak, 

soudy těchto jiných zemí nebude židům pocházejícím ze země, kde pro ně platí onen 

zákaz, bránit v nabývání nemovitosti na jejich území.    

Savigny také zdůrazňuje, že přísně imperativní pravidla musí reflektovat spíše veřejný 

než soukromý zájem. Tento zájem může být stanoven přímo zákonodárcem, dodává 

však, že se tak zřídkakdy stane. Jako příklad uvádí zákony, jež chrání morální hodnoty 

jako je například zákaz polygamie. Jindy stanoví, že tuto povahu je třeba dovodit z 

účelu normy jako je ochrana veřejného zájmu ať už se nachází v oblasti  politické, 

ekonomické či v otázce bezpečnosti.    

Anglická právní teorie na počátku 20. století a přímo použitelné normy     

Albert Venn Dicey se ve své knize z roku 1908 17 zaobírá problematikou platnosti 

smlouvy v případě, kdy je smlouva platná podle práva rozhodného pro smlouvu (toto 

právo si strany zvolily), ale již není platná podle anglického práva. Poukazuje přitom na 

dva důležité principy.  Prvním je podle něj princip, že Anglický soud nebude vynucovat 

plnění ze smlouvy, jež je v rozporu s anglickým právem nebo anglickým pojetím 

morálky. Druhý princip je, že smlouva bude všeobecně považována v Anglii za 

neplatnou pro rozpor s pravidly takového charakteru, které se nacházejí v právních 

řádech jakékoli civilizované země a právem takovéto země je takový čin zakázán. Dicey 

považuje za absurdní závěr, podle kterého se platnost smlouvy má posuzovat pouze 

podle práva rozhodného pro smlouvu, tedy v případě, že strany provedly volbu 

rozhodného práva, právem dle jejich volby. Považuje za důležité rozlišovat dle dobré 

víry stran. Rozlišování dobré víry stran ilustruje na příkladu, kdy je uzavřena smlouva 

                                                      

17  A.V. Dicey, A Digest of The Law of England with Reference to the Conflict of Laws (1908) s. 818, 
820. 
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mezi Angličanem a Francouzem, dle anglického práva je smlouva neplatná, dle 

francouzského platná, v jiné situaci jsou stranami pouze Angličané. Je zjevné, proč si 

dva Angličané zvolí jako právo rozhodné pro svou smlouvu  právo francouzské, podle 

nějž je smlouva platná. Proto Dicey považuje za důležité, aby soud vždy zvažoval 

všechny okolnosti konkrétního případu.        

                   

Na Diceovy názory v této knize se odvolávají o dvacet let později lordi z britské 

Sněmovny Lordů při rozhodování  jako nejvyšší instance v případech Regazzoni 

Appellant v K.C. Sethia Ltd.Respondent; Ralli Brothers v Compania Naviera Soty 

Z Aznar.  

Tyto dva případy ve své Zprávě k Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy zmiňují profesoři Giuliano a Legarde18 (dále jen “Zpráva Giuliano-

Legarde“) v komentáři k článku 7(1) Římské Úmluvy. Toto ustanovení článku 7(1) 

Římské Úmluvy stanoví: V případě, že se podle ŘÚ na případ aplikuje určité právo, 

může být účinek přiznán i absolutně kogentním pravidlům práva jiné země, pokud 

s touto zemí existuje v daném případě úzké spojení a to za podmínky, že podle práva 

této jiné země, musí být tato kogentní pravidla použita bez ohledu na to, jaké právo si 

strany zvolily. Při zvažování, zda těmto pravidlům přiznat účinek, musí být brána 

v potaz jejich povaha, účel a důsledky jejich případné neaplikace či aplikace. 

Podle Giuliana a Legarda na rozdíl například od rozhodnutí nizozemských soudů 

(případ Alnati) toto pravidlo ve výše uvedených britských rozhodnutích rozeznat nelze. 

Při přípravě znění ŘÚ  byl přitom kladen důraz na to, aby reflektovala principy již 

existující a uplatňované v právních řádech členských států Společenství.  

O co v těchto britských případech šlo a jaké stanovisko zaujala Sněmovna Lordů bych 

teď ráda blíže rozebrala. 

Ralli Brothers v Compania Naviera Soty Y Aznar      

Začnu starším z těchto dvou případů. Případem Ralli Brothers v Compania Naviera Soty 

Y Aznar se Sněmovna Lordů zabývala v roce 1920.19 Lordi v tomto případě přihlédli 

                                                      

18  Zpráva Giuliano-Legarde. 
19  Případ Ralli Brothers v Compania Naviera Soty Z Aznar   2 K.B. 287 Court of Appeal. 
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k imperativním normám španělského práva při aplikaci (rozhodného práva) domácí 

anglické normy, která stanoví, že soud nebude vynucovat smluvní povinnost tam, kde je 

plnění zakázáno právem místa plnění. 

Španělskou imperativní normou v tomto případě byl vládní akt vydaný dva měsíce po 

tom, co strany uzavřely smlouvu o dopravení dodávky juty z Calcutty do Barcelony, 

cena dopravného byla stanovena ve smlouvě. Půlka ceny z dopravného měla být 

zaplacena v Londýně majitelům najaté lodi a zbytek měl být doplacen v Barceloně 

příjemcem zboží. A právě splnění povinnosti (stanovené ve smlouvě) zaplatit zbytek 

ceny se díky vládnímu usnesení Španělské vlády (povolujícímu maximální cenu 

dopravného za import juty do Španělska) stalo protiprávním jednáním, za nějž navíc 

byly stanoveny i příslušné sankce. S odvoláním na protiprávnost jednání, odmítl 

příjemce zaplatit požadovanou výši a byl ochoten zaplatit jen tolik, kolik mu dovolovalo 

Španělské nařízení (což bylo několikanásobně méně než původní suma). Protistrana 

naopak tvrdila, že jelikož je ve smlouvě jako rozhodné stanoveno anglické právo, musí 

příjemce zaplatit na základě anglické doktríny Paradine v Jane-podle níž je strana 

povinna plnit i přes jakékoli obtíže to, k čemu se smluvně zavázala. Lord Sterndal se ve 

svém stanovisku odvolává na Profesora Diceye, který ve výše zmíněné knize říká: 

„Smlouva je neplatná, pokud plnění povinností ze smlouvy je dle práva státu, v němž se 

má plnit protiprávní.“          

                          

Lord Scrutton navíc upozorňuje na účel daného vládního aktu (byl jedním ze státních 

opatření, která měla udržovat ceny zboží, důležitého pro národní blaho, na přiměřeně 

nízké úrovni). K argumentu strany týkajícího se doktríny Paradine v Jane dodává toto: 

Bylo by správné, aby tato doktrína zněla: „Učiním to, k čemu jsem se zavázal, ač je to 

protiprávní“ nebo „ Učiním to, k čemu jsem se zavázal za podmínky, že to nadále bude 

v souladu s právem“? Sám si i odpovídá a to ve prospěch druhé varianty. Zároveň 

opakovaně zdůrazňuje tento svůj názor: V případě, že podle smlouvy je strana povinna 

něco učinit na území jiného státu, je v této povinnosti sama o sobě zahrnuta (až na velmi 

zvláštní okolnosti) i podmínka souladu s právem této jiné země. 
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Regazzoni Appellant v K.C. Sethia Ltd. Respondent     

V případu Regazzoni Appellant v K.C. Sethia Ltd. Respondent20 z roku 1957 Sněmovna 

lordů odmítla vymáhat smlouvu řídící se anglickým právem a zároveň porušující zákaz 

vývozu juty do Jižní Afriky stanovený indickým právem. Sněmovna Lordů odmítla 

vymáhat touto smlouvu na základě veřejného zájmu spočívajícího v udržování  dobrých 

vztahů s cizími spřátelenými zeměmi. Poliseeno Regazonni (bydliště ve Švýcarsku) 

požadoval na K.C.Sethia (anglická společnost) zaplacení škody způsobené porušením 

smlouvy. K.C. Sethia se podle smlouvy zavázala dodat a prodat jutové pytle, avšak 

neoprávněně od této smlouvy odstoupila. K.C Sethia se bránila tím, že obě strany si při 

uzavírání smlouvy byly vědomy toho, že jejím cílem je pouze obejít ustanovení 

indického práva, konkrétně zákona a na něj navazujícího předpisu zakazujícího (přímý i 

nepřímý) dovoz jutového zboží do Jižní Afriky. Zákon zároveň stanovil přísné sankce 

(konfiskace veškerého zboží a vysoké pokuty) za porušení zákazu. Uzavřená smlouva 

se řídila anglickým právem, žádné jednání ze smlouvy se nemělo uskutečnit na území 

Indie. Strany měly v úmyslu najmout si indického loďaře, který zboží vyveze z Indie. 

Takové zboží mělo směřovat do Ženevy. Podle indického práva, skutečnost, že indický 

loďař neznal cílovou destinaci dodávky znemožňovala jeho jednání klasifikovat jako 

výše popsané postižitelné jednání. V tomto případě tedy strany na základě smluvního 

ujednání nebyly povinny k takovému jednání, které by bylo podle indického práva 

protiprávní. Pouze jen vymyslely způsob, jak zákaz obejít. Na základě výše uvedeného 

tedy Lordi nemohli zneplatnit smlouvu na základě její protiprávnosti v místě plnění ze 

smlouvy. V daném případě se jednalo o ustanovení indického práva namířené 

z politických důvodů proti jinému území anglických kolonií. Lordi se zabývali otázkou, 

zda smlouvu vynucovat i přesto, že jejím cílem je obejít ustanovení veřejného práva 

Indie. Jediný způsob, jak v tomto případě zvážit ustanovení indického práva je 

prostřednictvím institutu veřejného zájmu („public policy“). Úmysl chovat se 

protiprávně se veřejného zájmu dotýká. Problematika veřejného zájmu musí být však 

dle Lordů vykládána velmi obezřetně. Ne každé porušení cizího práva se dotýká 

veřejných zájmů. Je třeba vždy zkoumat jak povahu daných ustanovení, tak i povahu 

případného jejich porušení. Lordi se snažili nutnost obezřetnosti ukázat na následujícím 

                                                      

20  Regazzoni Appellant v K.C. Sethia Ltd. Respondent  A.C. 301. 



17 

 

příkladu: Dva švýcarští občané uzavřou za druhé světové války smlouvu, kterou podřídí 

anglickému právu. Smlouva však porušuje ustanovení německého práva zakazující 

obchod s nepřáteli. V takovém případě přece anglický soud nemůže odmítnout vynutit 

danou smlouvu. Anglický soud by také nebral ohled na právo, jehož cílem je poškodit 

zájmy Anglie. Přesto institut veřejného pořádku není omezen jen na čistě národní zájmy 

Anglie. Vždy je třeba zvažovat, zda tento institut v daném případě aplikovat, protože 

tím jsou omezeny principy pacta sunt servanda, smluvní svoboda stran je omezována a 

strany nejsou vedeny k tomu, aby plnily to, k čemu se smluvně zavázaly. V případě, že 

by soud rozhodl, že uzavřená smlouva je vynutitelná (navzdory tomu, že jejím cílem je 

pouze obejít ustanovení indického práva) zavdal by ospravedlnitelný důvod 

k stížnostem indické vlády a byl by právem považován za rozporný s pojetím 

mezinárodního společenství a anglickými povinnostmi vůči tomuto společenství. Na 

základě výše uvedeného, Sněmovna lordů neshledala smlouvu soudně vymahatelnou. 

Holandská právní teorie v polovině 20. století a nutně použitelné normy          

Jak uvádí Boele-Woelki, Joustra, Steenhoff21 doktrína imperativních neboli nutně 

použitelných norem byla v Holandsku představena De Winterem v roce 1964, který je 

popsal takto:”Holandské kogentní ustanovení je aplikovatelné na smluvní vztahy s 

mezinárodním prvkem v případě, že toto ustanovení plní významnou socio-

ekonomickou funkci a pokud v dané situaci z rozboru účelu tohoto ustanovení vyplývá, 

že toto ustanovení musí být v daném případě použito. ” Boele-Woelki, Joustra, 

Steenhoff uvádí, že je jen málo právních norem v holandském právu, u nichž je jejich 

imperativní povaha výslovně uvedena. Jako příklad uvádějí článek 6:247 holandského 

Občanského zákoníku (podle něhož: se pravidla určující standardy ve spotřebitelských 

smlouvách aplikují vždy v případě, kdy spotřebitel má své bydliště na území 

Holandska) nebo ustanovení holandského práva stanovující nejnižší přípustnou mzdu. 

Je zajímavé, že De Winter již v roce 1964 mezi normy imperativní povahy zahrnoval 

ustanovení upravující pracovní smlouvy a smlouvy o obchodním zastoupení. Tedy 

normu chránící obchodní zástupce označil za imperativní mnoho let před tím, než tak 

učinil ESD.           

               
                                                      

21  Boele-Woelki, Joustra, Steenhoff  Dutch Private International Law At The End of The 20th Century                                                            
dostupné na: http://www.library.uu.nl/publarchief/jb/congres/01809180/15/b11.pdf/.  
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Případ Alnati              

Tento případ rozhodoval holandský Nejvyšší soud v roce 1966. 22 Zabýval se otázkou, 

zda určité normy práva cizí země jsou takového charakteru, že je na případ musí 

aplikovat, ačkoliv nejsou ani součástí práva fora ani součástí práva rozhodného. Alnati 

byla loď používaná holandským přepravcem pro dopravu z Belgie (Antverpy) do Ria de 

Janera. Dopravované zboží však bylo doručeno poškozené a dopravce byl v Holandsku 

zažalován pro náhradu škody. V případě, že by si strany právo nezvolily, řídil by se 

jejich vztah právem belgickým. Belgické právo (konkrétně článek 91 belgického 

obchodního zákoníku) obsahovalo určitá ustanovení, podle nichž byla smluvní ujednání 

omezující odpovědnost stran neplatná. Strany si však jako rozhodné právo zvolily právo 

holandské. Otázkou tedy bylo, zda holandský Nejvyšší soud potvrdí rozhodnutí nižších  

soudních instancí, podle nichž se na daný případ daná ustanovení belgického práva 

použijí. Nejvyšší soud ale rozhodl zcela jinak. Daná ustanovení belgického práva na 

případ neaplikoval s tímto odůvodněním: “Jen pokud by cizí stát měl silnější, 

převažující zájem na aplikaci svých ustanovení i mimo své území, pak by holandské 

soudy tento zájem měly respektovat a dát proto těmto ustanovením cizího práva 

přednost.” Tak tomu však dle holandského Nejvyššího soudu nebylo. Jak uvádí Boele-

Woelki, Joustra, Steenhoff,23 ačkoliv v případu Alnati holandský Nejvyšší soud připustil 

použití imperativních norem, které nejsou součástí ani práva rozhodného (lex causea) 

ani práva státu fora, sám nikdy taková ustanovení během svého rozhodování 

neaplikoval.            

                   

Unifikace kolizních norem v rámci Haagské konference a nutně použitelné normy 

Haagská konference mezinárodního práva soukromého je mezinárodní organizace zabývající se 

unifikací kolizních norem a norem mezinárodního práva procesního. Jejím cílem je dosažení 

takového prostředí, v němž navzdory rozdílům v právních systémech, mohou subjekty (jak 

fyzické tak právnické osoby a jiné entity) požívat vysokého standardu právní jistoty. První 

konference proběhla v roce 1893, od roku 1955 se stala trvalou mezivládní organizací. Členy 

                                                      

22  Mireille van Eechoud, “Choice of Law in Copyright and Realted Righhts, Alternative to the Lex 
Protectioni”  Kluwer Law International  (2003)  s.44. 
23  Boele-Woelki, Joustra, Steenhoff    Dutch Private International Law At The End of The 20th Century               
s. 209  dostupné na:http://www.library.uu.nl/publarchief/jb/congres/01809180/15/b11.pdf/. 
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této mezinárodní organizace je v současnosti 68 států a Evropské Společenství (ES je členem od 

dubna 2007).24  

 Na jejích zasedáních byla vypracována celá řada mezinárodních smluv, kterými se 

unifikují kolizní normy či normy mezinárodního práva procesního. Potřeba této 

unifikace vyplývá ze zájmu na dosažení právní jistoty a odstranění překážek hladkého 

průběhu právních vztahů v mezinárodním styku. Některé ze smluv byly ratifikovány 

mnoha státy (z řad členů i nečlenů této organizace) a brzy se staly účinným, jiné ještě 

nevstoupily v platnost. Ustanovení zmiňující se o nutně použitelných normách 

nalezneme v následujících úmluvách: Haagská úmluva z roku 1978 o právu 

použitelném na smlouvy uzavřené zprostředkovateli, Haagská úmluva o právu 

rozhodném pro trust a o jeho uznání z roku 1985, Haagská úmluva o právu rozhodném 

pro smlouvy o mezinárodní koupě zboží z roku 1986. Posledně uvedená úmluva byla 

podepsána pouze Holandskem, Českou republikou, Slovenskou republikou a 

Argentinou. Tato úmluva nikdy nevstoupila v účinnost. Její článek 17 hovoří o 

imperativních normách státu fora, konkrétně stanoví toto:“Tato Úmluva nezabraňuje 

použití těch ustanovení práva státu fora, jež musí být použita bez ohledu na právo, jež je 

jinak pro smlouvu rozhodné.“25 Tato úmluva dále v článku 18 stanovila, že použití 

práva určeného v souladu s touto Úmluvou může být odmítnuto, jen pokud by jeho 

požití bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem.26 Ani vůči článku 17 ani 18 

nebylo možné dle Úmluvy učinit výhradu. 

V účinnost však vstoupila smlouva z roku 1978, Haagská úmluva o právu rozhodném 

pro zprostředkování a zastoupení. Stalo se tak roku 1992 a pouze pro 4 státy (Argentinu, 

Francii, Holandsko, Portugalsko). Podle článku 16 této Úmluvy může být přiznán 

účinek imperativním normám kteréhokoliv státu, s nímž je v dané situaci významné 

provázání, za předpokladu, že podle práva tohoto státu musí být těchto pravidel použito 

bez ohledu na právo určené podle kolizních pravidel mezinárodního práva 

                                                      

24  Statut Haagské konference o mezinárodním právu soukromém a znění mezinárodních úmluv přijatých 
v rámci této organizace a další informace dostupné na http://www.hcch.net. 
25  Article 17   The Convention does not prevent the application of those provisions of the law of the forum 
that must be applied irrespective of the law that otherwise governs the contract. 
26  Article 18  The application of a law determined by the Convention may be refused only where such 
application would be manifestly incompatible with public policy (ordre public). 
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soukromého.27 Haagská úmluva o právu rozhodném pro zprostředkování a zastoupení 

tedy již v roce 1978 připouští použití norem cizího státu, jehož právo není ani právem 

rozhodným ani právem fora. Tato úmluva stanoví možnost a nikoliv povinnost takové 

normy cizího práva použít. Není podle ní možné použít imperativní normy jakéhokoliv 

státu. Musí jít o normy toho státu, s kterým je v konkrétním případě významné 

(“significant”) spojení. 

O imperativních normách se zmiňuje i Haagská úmluva o právu rozhodném pro trust a o 

jeho uznání, která je od 1. 1. 1992 účinná pro Velkou Británii, Kanadu, Holandsko, 

Švýcarsko, Austrálii, Monako, Maltu, Lucembursko a Itálii. Její článek 16 odstavec 1 

stanoví, že žádné ustanovení této Úmluvy nezabraňuje použití těch ustanovení práva 

státu fora, jež musí být použita bez ohledu na právo, jež je jinak pro smlouvu 

rozhodné.28 Odstavec druhý stejného článku upravuje použití norem cizího státu, jehož 

právo není ani právem rozhodným ani právem fora. Zní takto:” Pokud má jakýkoliv třetí 

stát dostatečně úzkou vazbu k případu, pak je možné, aby ve výjimečných případech, 

byl účinek propůjčen imperativním normám tohoto státu.”29 Ve srovnání s předešlou 

Úmluvou, však tato Úmluva umožňuje signatářským států učinit vůči druhému odstavci 

článku 16 (který upravuje použití imperativních norem státu, jež není ani státem fora a 

jeho právo není ani právem rozhodným) výhradu. Výhradu vůči tomuto článku 

neučinily z výše uvedených zemí pouze Holandsko, Švýcarsko, Itálie, Malta a Austrálie. 

Vyloučit použití dle kolizních ustanovení této Úmluvy příslušného práva umožňuje 

(avšak pouze prostřednictvím výhrady veřejného pořádku) Haagská úmluva o právu 

rozhodném pro kupní smlouvy mezinárodní povahy z roku 1955, účinná od 1964 pro 

Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Francii, Itálii a od 27. 10. 1972 pro Švýcarsko. Podle 

jejího článku 6 je možné, aby soud smluvního státu z důvodu ochrany veřejného 

                                                      

27  Article 16  In the application of this Convention, effect may be given to the mandatory rules of any 
State with which the situation has a significant connection, if and in so far as, under the law of that State, 
those rules must be applied whatever the law specified by its choice of law rules. 
28 Article 16(1)   The Convention does not prevent the application of those provisions of the law of the 
forum which must be applied even to international situations, irrespective of rules of conflict of laws. 
29 Article 16(2)   If another State has a sufficiently close connection with a case then, in exceptional 
circumstances, effect may also be given to rules of that State which have the same character as mentioned 
in the preceding paragraph. 
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pořádku odmítl aplikovat normy cizího práva, jež je v daném případě právem 

rozhodným.  

Forum Shopping                   

Smyslem výše uvedených úmluv bylo unifikovat kolizní ustanovení a prostřednictvím 

toho omezit jev, jež se označuje jako forum shopping. V době, kdy byly tyto úmluvy 

přijímány totiž rozdílná kolizní ustanovení v různých státech, především výrazné 

rozdíly při stanovení různých kritérii (hraničních určovatelů) pro určení rozhodného 

práva pro stejný druh právních vztahů či otázek vedly k tomu, že v jednotlivých státech 

na základě jejich kolizních norem bylo určeno vždy jiné právo pro tutéž věc, což mohlo 

vést k rozdílným výsledkům v rozhodování. Pokud tak účastníci samy nezvolili určité 

právo jako rozhodné pro svůj právní vztah nebo nesjednali příslušnost soudu určitého 

státu pro spory z takového vztahu, mohla být podle okolností případu na základě úpravy 

pravomoci soudů příslušných států jejich vlastními právními předpisy založena pro 

řízení o téže věci pravomoc soudů více než jednoho státu. Strana, která chtěla ve svém 

sporu uspět tak podala žalobu k soudu, jehož právní úprava se jevila pro tento jeho cíl 

nejslibnější. Na základě předpokládaného výsledku rozhodování v tom či onom státě 

vzhledem k použití jiného rozhodného práva v každém z nich může pak vybrat stát, u 

jehož soudu podá návrh na zahájení řízení.30 Forum shopping je dnes realitou a 

znamená možnost vybrat si mezi více mezinárodně příslušnými soudy, kdy žalobce se 

snaží zvolit takový soud, u něhož věří, že dosáhne nejpříznivějšího výsledku řešení 

svého sporu. Dnes je podle Pauknerové k forum shoppingu přistupováno  tak, že 

v rámci EU není potřebné tomuto jevu nějak zásadně bránit, protože lze očekávat určitý 

standard soudního řízení ve všech členských státech.31 Navíc unifikací kolizních 

ustanovení  v Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, jež je 

závazná pro všechny členské státy Evropské Unie také bylo dosaženo vyšší míry právní 

jistoty při určení rozhodného práva, v případě, že stranami nebyla provedena jeho volba. 

V rámci EU také výběr soudu není zcela neomezený. Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o 

soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a 

obchodních (tzv. Nařízení Brusel I), jež je od 1. 3. 2002 platné a jehož se použije na 

                                                      

30  Z. Kučera, Mezinárodní právo soukromé Doplněk 2004,  s. 65, 66.  
31  M. Pauknerová,  Evropské mezinárodní právo soukromé C.H. Beck 2008, s. 137. 
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stanovení příslušnosti soudů členského státu ve věcech občanských a obchodních tento 

výběr omezuje. Podle tohoto Nařízení obecně platí, že osoby, které mají bydliště na 

území některého členského státu, mohou být bez ohledu na svou příslušnost žalovány u 

soudu tohoto členského státu (viz. článek 2 odst. 1 Nařízení Brusel I). Evropský soudní 

dvůr v rozsudku ve věci Reisch32 uvádí, že příslušnost soudů členského státu, na jehož 

území má žalovaný své bydliště, je obecnou zásadou. Pouze jako výjimku z této zásady 

Nařízení Brusel I stanoví pravidla pro zvláštní příslušnost v taxativně vyjmenovaných 

případech, ve kterých žalovaný může nebo musí být žalován u soudu jiného členského 

státu. Podle článku 5 písmeno a Nařízení Brusel I lze žaloby ze smluv podat u soudu 

místa, kde závazek byl nebo měl být splněn. 

Místo plnění závazku má být určeno v souladu s právem rozhodným pro daný závazek 

podle kolizních norem práva soudu, kde je podána žaloba. Díky Římské úmluvě byly 

unifikovány kolizní normy a tak tu již není riziko různého určení místa plnění.33 

K určení místa plnění podle kolizní normy práva místa soudu se podle ESD34 přistupuje 

i tehdy, pokud je hmotným právem právo unifikované jako např. Vídeňská úmluva o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží.       

             

Ve věcech týkajících se protiprávního jednání či jednání, které je postaveno na roveň 

protiprávnímu jednání, lze podat žalobu u soudu místa, kdy došlo nebo může dojít ke 

škodné události. Článek 23 Nařízení Brusel I umožňuje toto: dohodnou-li se strany, 

z nichž alespoň jedna má bydliště na území členského státu, že v již vzniklém nebo v 

budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého 

z členských států, je příslušný soud nebo soudy tohoto členského státu. Pokud se strany 

nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Tato dohoda musí být uzavřena buď 

písemně, nebo ústně s písemným potvrzením nebo ve formě, která odpovídá zavedeným 

zvyklostem, nebo v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním 

zvyklostem, které strany znaly nebo musely znát  a které strany smluv tohoto druhu 

v daném odvětví obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí. 

                                                      

32 Rozsudek ESD č. C-103/05. 
33  M. Pauknerová,  Evropské mezinárodní právo soukromé C.H. Beck 2008, s. 140. 
34  Rozsudek ESD č. C-288/92 ve věci Custom Made Commercial v. Stawa Metallblau. 
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Úspěšnost mezinárodních úmluv, jež nutně použitelné normy upravily       

Výše uvedené Haagské úmluvy unifikovaly kolizní ustanovení v oblasti své věcné 

působnosti, tedy například kupní smlouvy mezinárodní povahy, trustu, smlouvy 

uzavřené zprostředkovateli. Některé z nich se pro své signatáře ani nestaly závaznými. 

Jindy se staly závaznými jen pro několik málo států. Opravdu úspěšným mezinárodním 

dokumentem přijatým v roce 1980 mezi tehdejšími členskými státy Evropského 

hospodářského společenství se stala Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy. Její věcná i územní působnost je ve srovnání s výše uvedenými 

smlouvami mnohem širší. 

IV. Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy   

Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy byla uzavřena v roce 

1980 mezi tehdejšími členskými státy EHS. Je to mezinárodní smlouva, uzavřená 

členskými státy mezi sebou za účelem sjednocení práva v oblasti mezinárodního práva 

soukromého, jak uvádí její Preambule. Římská úmluva však nevychází přímo z článku 

293 (bývalý článek 220 SES), který předvídá, že členské státy budou mezi sebou 

v případě potřeby uzavírat mezinárodní smlouvy. Přísně vzato tedy není terciálním 

právem. Římská úmluva platí pouze mezi členskými státy ES /EU a nové členské státy 

jsou povinny k Římské úmluvě přistoupit. Česká republika se zavázala přistoupit 

k Římské úmluvě v Aktu o podmínkách přistoupení k Evropské unii a přistoupila k ní  

v Úmluvě o přistoupení České republiky a dalších tehdejších nových států, podepsané  

v Lucembursku v r.2005. Nové členské státy Bulharsko a Rumunsko k Římské úmluvě 

již přistoupily přímo v Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí do EU.   

                         

Přestože Římská úmluva není součástí práva Evropského společenství, na základě 

zvláštních protokolů k Římské úmluvě připojených – Prvního a Druhého  protokolu o 

výkladu Úmluvy  Soudním dvorem Evropských společenství – podléhá autoritativnímu 

výkladu Evropského soudního dvora. Protože však Římská úmluva vstoupila v platnost 

pro původní členské státy až v roce 1991 a protokoly až v roce 2004, není prozatím k 

dispozici relevantní judikatura Evropského soudního dvora. Existuje však judikatura 

k Římské úmluvě vytvořená rozhodovací praxí soudů členských států. Římská úmluva 

se použije na závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, to znamená nikoli pouze na 
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vztahy s komunitárním prvkem. Dle článku 2 ŘÚ se právo určené na základě Římské 

úmluvy použije i v případě, kdy se jedná o právo státu, který není smluvním státem.        

Věcná působnost Římské úmluvy. Podle čl. 1 odst. 1 Římské úmluvy se ŘÚ aplikuje 

na závazky ze smluv, které mají vztah k právu různých zemí. Tím je vyjádřena 

podmínka, že ŘÚ je použitelná pouze na smlouvy, které obsahují mezinárodní prvek, 

ten ale není blíže definován. Mezinárodní prvek je však podle ŘÚ dán i tehdy, pokud se 

stát skládá z více jednotek, z nichž každá má své vlastní normy upravující smluvní 

závazkové vztahy. Každá taková jednotka se považuje za zemi. Podle čl. 19 ŘÚ však 

v případě, že se jedná o vztahy výhradně mezi právními řády takových jednotek, není 

smluvní stát povinen ŘÚ aplikovat. Podle Zprávy Giuliano-Legarde  to znamená, že 

otázka, zda se na smlouvu aplikuje právo anglické nebo skotské, spadá do věcné 

působnosti ŘÚ, s výhradou čl. 19 odst. 2 ŘÚ, který vylučuje použití kolizních 

ustanovení ŘÚ na určení, právo které jednotky daného státu bude užito. V rámci 

kompromisu při přípravě ŘÚ převzala ŘÚ i koncept anglického práva, podle něhož je 

myslitelné zvolení cizího rozhodného práva i v takovém případě, který žádný 

mezinárodní prvek nevykazuje a tímto prvkem je právě a pouze okolnost, že bylo 

zvoleno cizí právo. Znamená to, že ŘÚ se v zásadě aplikuje i na případy smluv, které 

souvisejí s jedinou zemí.                

Negativně vymezená působnost ŘÚ. V článku 1 odst. 2 ŘÚ  jsou výslovně stanoveny 

právní otázky, na které se ŘÚ nepoužije. K tomu je předně potřeba uvést, že ŘÚ 

neobsahuje žádné pozitivní vymezení pojmu „smluvní závazek“. Zdá se však, že tento 

pojem by měl být vykládán dostatečně extenzivně a lze jej dnes určitě konfrontovat 

s pojmem „mimosmluvní závazky“, který rovněž pouze nepřímo vymezuje Nařízení 

Řím II o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy. Podle čl. 10 ŘÚ  právo 

rozhodné pro smlouvu upravuje i důsledky úplného nebo částečného porušení těchto 

závazků a tedy i smluvní odpovědnost strany, která za takové porušení odpovídá. Pojem 

„smluvní závazky“ je v ŘÚ vymezen negativně. Podrobně jsou uvedeny věci, které pod 

rozsah ŘÚ nespadají. Jsou to především věci uvedené v čl. 1 odst.  2, písmeno a-h  ŘÚ.  

Vyloučeny jsou tak otázky týkající se osobního stavu, nebo způsobilosti fyzických osob 

k právům a právním úkonům, s výhradou čl. 11 ŘÚ (tyto otázky jsou v systému 

Common Law, na rozdíl od kontinentálního práva, chápány jako součást smlouvy, jako 

věci, které spadají pod smlouvu). Dále je vyloučeno z působnosti ŘÚ celé rodinné 
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právo. Nejsou však vyloučena darování, pokud nespadají pod rodinné nebo dědické 

právo. Dále s ohledem na existenci zvláštních mezinárodních úmluv o právu 

směnečném a šekovém i s ohledem na to, že některé státy považují za závazkové vztahy 

ze směnek, šeků, byla z působnosti ŘÚ vyloučena i úprava těchto vztahů. Dále jsou 

z působnosti ŘÚ vyloučeny rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu. Podle písmene e 

jsou z působnosti ŘÚ vyloučeny i otázky upravené právem obchodních společností. 

Závazkové vztahy v právu obchodních společností sice mají specifický charakter, avšak 

stále se může jednat o závazkové vztahy. Zpráva Giuliano-Legarde k tomuto problému 

uvádí, že veškerá ujednání nebo smlouvy před vznikem společnosti, jejichž cílem je 

založení závazku mezi zakladateli z hlediska vzniku společnosti, spadají do rozsahu 

ŘÚ. Jak uvádí Monika Pauknerová: „Dnes je přístup k tomuto ustanovení ještě 

liberálnější a zdá se, že pod něj spadají veškeré otázky týkající se např. převodu podílu 

mezi společníky, nikoli však patrně otázky samotné převoditelnosti podílu.“35 

Profesorka Pauknerová také upozorňuje na problematiku smluv o tichém společenství 

nebo smluv o sdružení bez právní subjektivity. Podle jejího názoru lze oba tyto smluvní 

typy podřadit přímo pod Římskou úmluvu, protože se jedná o smlouvy. Přitom je však 

potřebné přihlížet k tomu, že např. pro smlouvu o tichém společenství nelze zvolit 

takové rozhodné právo, které přiznává tiché společnosti právní subjektivitu (např. právo 

francouzské). Taková operace by podle ní přesáhla smysl a účel volby práva v oblasti 

závazkových smluv. Dále jsou z působnosti ŘÚ vyloučeny právní vztahy týkající se 

zmocnění, ale pouze ve vztazích s třetí osobou. Dále je vyloučeno zakládání trustů a 

vztahy mezi zakladateli trustu a dokazování a soudní řízení. Podle čl. 2 odst. 3 Římské 

úmluvy se ŘÚ nevztahuje na pojistné smlouvy, na základě kterých jsou kryta rizika na 

území členských států EU. Je tomu tak proto, že EU má zvláštní směrnici pro úpravu 

pojistné smlouvy v rámci EU.        

                       

Kogentní normy v Římské Úmluvě                 

V ŘÚ nalezneme úpravu kogentních norem dvojího druhu. Je třeba si při čtení 

anglického znění ŘÚ dát pozor na, to zda ŘÚ právě hovoří o normách relativně 

kogentních, či o imperativních normách. Vždy totiž ŘÚ pouze použije výraz 

                                                      

35 M.Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H. Beck, str. 218. 
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“mandatory rules” a až z dalších bližších znaků, jimiž tyto normy dále popíše, lze určit, 

o jakém druhu kogentních norem právě hovoří. V případě norem relativně kogentních se 

jedná o donucující ustanovení soukromého práva, od nichž se nelze odchýlit, pokud 

jsou součástí rozhodného práva. Taková ustanovení jsou dle Moniky Pauknerové 36 

donucující pouze tehdy, patří-li k rozhodnému právu. Druhým jsou ustanovení 

imperativní, která jsou dle Moniky Pauknerové ustanoveními převážně veřejnoprávními, 

která se prosazují vždy, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí rozhodného práva. 

Je třeba upozornit na nesprávný úřední překlad uveřejněný ve Sbírce mezinárodních 

smluv, který toto nerozlišuje a vše označuje jedním výrazem ”imperativní ustanovení”. 

Nyní se důkladněji podívejme na znění těch článků ŘÚ, která o “mandatory rules” 

hovoří. Bude se jednat o články 3, 5, 6 a 7 ŘÚ.      

Článek 7 ŘÚ             

Podle článku 7, odstavec 1 ŘÚ (anglické znění viz. poznámka pod čarou37) použije-li se 

na základě ŘÚ právo určité země, lze použít imperativní ustanovení práva jiné země 

s níž věcné okolnosti úzce souvisejí, v rozsahu, v jakém musí být podle práva této jiné 

země imperativní ustanovení použita bez ohledu na právo, které je jinak pro smlouvu 

rozhodné. Při rozhodování, zda mají být taková ustanovení použita, je třeba vzít 

v úvahu jejich povahu a účel, jakož i důsledky, které by mohly z jejich použití či 

nepoužití vyplynout. Toto ustanovení je často přijímáno kriticky. Ustanovení je někdy 

považováno za příliš rámcové.  Výhrady vůči článku 7, odstavec 1 ŘÚ vznesly tyto 

státy: Irsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Velká Británie. Pro ostatní státy 

tento článek platí v plném rozsahu.         

                

Imperativní normy podle čl.7 odst. 1 ŘÚ jsou tedy vymezeny jako „imperativní 

ustanovení práva jiné země s níž věcné okolnosti úzce souvisejí“. To znamená, že se 

                                                      

36  M.Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H. Beck, str. 223. 
37

Article 7 Mandatory rules                         
1. When applying under this Convention the law of a country, effect may be given to the mandatory rules 
of the law of another country with which the situation has a close connection, if and in so far as, under 
the law of the latter country, those rules must be applied whatever the law applicable to the contract. In 
considering whether to give effect to these mandatory rules, regard shall be had to their nature and 
purpose and to the consequences of their application or non-application.                     
2. Nothing in this Convention shall restrict the application of the rules of the law of the forum in a 
situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable to the contract.  
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zde nejedná o všechny imperativní normy zahraničního práva, ale pouze o normy práva 

třetího státu, který není ani státem soudu, ale ani státem, jehož právní řád je pro 

smlouvu rozhodný. Přitom může jít jak o předpisy veřejnoprávní, tak o předpisy 

soukromoprávní.  ESD mezi veřejným a soukromým právem nerozlišuje. Důležitá je 

úzká souvislost podle okolností dané věci. Přihlížet je třeba k povaze a účelu těchto 

ustanovení, to znamená jejich imperativnímu charakteru a k důsledkům jejich použití či 

nepoužití, to znamená např. nemožnosti plnění dlužníka s ohledem na zákaz vývozu 

určitého zboží, ohledně něhož byla uzavřena kupní smlouva.38 Je třeba také 

poznamenat, že anglické znění článku 7 ŘÚ nehovoří o “použití” imperativních norem 

třetího státu, ale o “přiznání účinku” těmto normám. V české právní literatuře i v 

úředním překladu této Úmluvy se naopak většinou nehovoří o “přiznání účinku”, ale 

pouze o “použití” těchto norem (Např. Pauknerová, Bříza). V odůvodnění rozhodčího 

nálezu Rozhodčího soudu HK ČR AK ČR z devadesátých let se naopak používá výrazu 

“přiznat účinek”. Jak jsem již uvedla výše, podle profesora Kučery k použití 

zahraničních nutně použitelných norem zpravidla dojde přihlédnutím k těmto normám.   

                    

Čl.7 ŘÚ nezmiňuje zahraniční imperativní normy, které jsou součástí rozhodného práva 

pro smlouvu. Podle profesorky Moniky Pauknerové se k těmto normám má rovněž 

přihlédnout, pokud naplní okolnosti předvídané čl. 7 odst. 1,  a to za použití argumentu  

a maiori ad minus.39          

             

Z hlediska výkladu ŘÚ má zásadní důležitost Zpráva o Úmluvě o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy, jejímiž autory jsou uznávaní profesoři mezinárodního práva 

soukromého Mario Giuliano a Paul Legarde. Jejich zpráva byla uveřejněna v Úředním 

věstníku ES z roku 1980. Tento jsem však k dispozici neměla a tuto zprávu jsem čerpala 

z internetové adresy uvedené v poznámce pod čarou.40 Ráda bych teď nyní uvedla 

komentář Giuliana-Legarda k článku 7 ŘÚ: „K  článku 7 Římské úmluvy pracovní 

skupina zdůrazňovala, že se jedná o pouhé vtělení principů již existujících v právech 

členských států Společenství. Princip, že  národní soudy mohou za určitých podmínek 

                                                      

 
38, 39  M.Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H. Beck, str. 245. 
40      http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):EN:HTML. 
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přiznat účinek kogentním ustanovením jiným než těm, které jsou rozhodné, které jsou 

aplikovatelné na smlouvu, byl po mnoho let uznán jak v právnické literatuře, tak 

v praxi. Např. na tento princip odkázalo rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu 

v případu Alnati. V tomto případu soud řekl, že ačkoli právo aplikovatelné na smlouvy 

s mezinárodním prvkem může být jen to, které si strany zvolily, může se stát, že některá 

pravidla cizího státu jsou pro tento stát tak důležitá, že s nimi soud musí počítat a 

aplikovat je přednostně před právem jiného státu, které si strany zvolily jako právo 

rozhodné. Toto rozhodnutí utvořilo základ pro 2. odstavec článku 13 Beneluxské 

úmluvy z roku 1969, které nevstoupila v účinnost avšak stanovila, že v případech, kde 

je smlouva zjevně spojena s určitou zemí, úmysl stran by neměl mít takový účinek, že 

by vyloučil ustanovení práva  této konkrétní země, která svou zvláštní  povahou a 

předmětem úpravy vylučují aplikaci jakéhokoliv jiného práva. Stejný přístup, za 

jakékoli události, stanoví článek 16 Haagské úmluvy o právu rozhodném pro 

zprostředkování a zastoupení, kde podle této úmluvy účinek může být přiznán 

imperativním pravidlům jakéhokoli státu, s nímž je situace významně spjata, jestliže 

podle práva tohoto státu jsou tato pravidla aplikovatelná bez ohledu na právo stanovené 

podle jeho kolizních norem. Na druhou stranu, navzdory názorům některých právníků, 

britské soudy nerozhodují podle tohoto principu. Znění článku 7 odst. 1 stanoví, že 

v případě použití ŘÚ účinek může být přiznán těm imperativním normám práva jiného 

státu, s kterými je situace úzce spjata za podmínky, že podle práva takového státu musí 

být tato pravidla aplikována bez ohledu na právo rozhodné pro smlouvu. Dřívější návrh 

textu nespecifikoval povahu sepjetí, které musí existovat mezi smluvním vztahem a 

státem jiným, než jehož právo je v daném vztahu právem rozhodným. Několik 

odborníků upozorňovalo, že opomenutí takovéto specifikace v textu právního 

instrumentu by mohlo uvalit povinnost na soudy v určitých případech brát v úvahu 

velké množství rozdílných a dokonce proti sobě jdoucích práv. Takový to nedostatek 

v přesném vyjádření by mohl prodlužovat soudní řízení a umožnit stranám využívat 

zdržovacích taktik. Tyto argumenty byly natolik přesvědčivé, že se skupina rozhodla a 

stanovila požadavek úzkého sepjetí s jinou zemí. Jako příklad úzkého sepjetí s jinou 

zemí můžeme uvést např. situaci, pokud má být podle smlouvy plněno v této jiné zemi 

nebo pokud jedna strana má hlavní místo svého podnikání v této jiné zemi. Tato spojení 

musí existovat mezi smlouvou jako celkem a právem jiné země, než té, podle jejíhož 
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práva je smlouva uzavřena. Je důležité, aby znění tohoto článku napomáhalo právní 

jistotě a nikoliv k tomu, aby strany nemohly předvídat imperativní normy jakého 

konkrétního práva se v daném případě uplatí. Proto se skupina snažila znění tohoto 

článku utvořit tak, aby nebylo vágní a aby nevedlo k zbytečným pochybnostem ohledně 

jeho výkladu. Proto skupina upřednostnila nahradit slovo “smlouva” slovem “situace” a 

požadavek úzkého sepjetí s danou zemí se tak nakonec nevztahuje ke smlouvě jako 

celku, ale k situaci. Jelikož původní text se některým zdál nedostatečně jasný, skupina 

se rozhodla zlepšit jeho znění. Nový text proto stanovil, že musí být zkoumán právní 

systém země, jejíž imperativní ustanovení jsou nedílnou součástí jejího práva, aby bylo 

možné dojít k závěru, zda-li tato ustanovení jsou takového charakteru, že je třeba je 

aplikovat na konkrétní případ bez ohledu na rozhodné právo. Při tvorbě znění tohoto 

článku bylo třeba mít na paměti, že rozsahem daného textu mají být pokryta jak 

zákonodárná – legislativní pravidla jiné země, tak pravidla common law.  Čl. 7 odst. 1 

přidává požadavek na povahu a účel imperativních norem a zvážení následku jejich 

aplikace či neaplikace při procesu rozhodování, zda přiznat či nepřiznat těmto normám 

účinek. Při zvažování důsledku aplikace či neaplikace soud bude zvažovat tyto důsledky 

proti sobě jdoucích kogentních pravidel dvou rozdílných zemí. Při tom musí jedno 

z nich zvolit. V čl. 7 odst. 1 je kladen důraz na to, že soud může, ale není povinen 

přiznat účinek. Novost tohoto ustanovení a strach z nejistoty, ke které takové znění 

může vést, vedly některé země k výhradě proto tomuto ustanovení. Původ odst. 2 

článku 7. může být nalezen ve snaze  některých států chránit právo fora, půjde 

především o pravidla týkajících se kartelů, hospodářské soutěže, ochraně spotřebitele a 

určitých pravidel týkající se přepravy, která jsou donucující povahy bez ohledu na 

rozhodné právo.”41          

                                  

Článek 3 ŘÚ                   

Podle Giuliano-Legardovy Zprávy tento článek přímo odráží princip svobodné volby 

rozhodného práva, který byl v době přijetí ŘÚ zakotven v právních řádech či judikatuře 

všech tehdejších smluvních států ŘÚ. Článek 3 ŘÚ umožňuje stranám zvolit si cizí 

právo jako právo rozhodné i v případě, že mezi stranami nejde o vztah s mezinárodním 

prvkem, tzn. že jediným mezinárodním prvkem by tak byla pouze jejich volba cizího 
                                                      

41  Zpráva Giuliano-Legarde. 



30 

 

práva. Svoboda stran zvolit si právo, jímž se jejich soukromoprávní vztah bude řídit 

popsaná v článku 3(1) ŘÚ je však velmi výrazně omezena v odstavci 3 tohoto článku. 

Podle článku 3(3) ŘÚ v případě, že všechny ostatní okolnosti v okamžiku volby 

souvisejí pouze s jednou zemí, nesmí být skutečností, že si strany zvolily cizí právo, ať 

již je volba práva spojena s volbou zahraničního soudu či nikoliv, dotčeno použití 

právních ustanovení, od nichž se podle práva dotyčné země nelze smlouvou odchýlit.42 

Jak uvádí Petr Bříza43: „Režim článku 3(3) ŘÚ tak velice velkorysý příslib možnosti 

volby práva značně relativizuje, když stanoví, že touto volbou nebudou dotčena ta 

ustanovení domácího práva, od nichž se nelze smluvně odchýlit. Myšleny jsou klasické 

řadové kogentní normy vnitrostátního právního řádu. Článek 3(3) se tak snaží vyhnout 

tzv. ”fraud in law”, tedy v tomto kontextu obejití jinak nepochybně příslušného 

právního řádu. Za kogentní normu ve smyslu článku 3(3) nicméně nelze považovat 

takové ustanovení, od kterého se sice nelze ve vnitrostátním právu smluvně odchýlit, ale 

které výslovně připouští, aby bylo obejito volbou práva. Volba práva podle článku 3(3) 

povede v praxi obvykle k podobnému výsledku, jako kdyby strany učinily obsah 

zvoleného práva přímo součástí své smlouvy, a to v míře, v jaké jim to domácí kogentní 

normy dovolují.” Toto řešení, jak uvádí Zpráva Giuliano-Legarde, je výsledkem 

kompromisu mezi omezením svobody stran zvolit si právo a především názorem Velké 

Británie, že limity nesmí být příliš velkou překážkou v situacích, v nichž volba stran se 

zdá býti oprávněná, učiněná v dobré víře a sloužící k takovým účelům, jež si zaslouží 

ochranu. Velká Británie zdůrazňovala, že omezení smluvní svobody by mělo nastat 

pouze ve výjimečných okolnostech.         

                          

Články 5, 6 ŘÚ                 

Oproti českému úřednímu překladu článků 5, 6 ŘÚ se domnívám, že se v těchto 

článcích  jedná o normy čistě kogentní a nikoliv o normy imperativní. Pokud by se dle 

mého názoru totiž jednalo o normy imperativní, nebylo by článků 5, 6 ŘÚ zapotřebí a  k 

                                                      

42  Article 3(3) The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not accompanied by the 
choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other elements relevant to the situation at the time of 
the choice are connected with one country only, prejudice the application of rules of the law of that 
country which cannot be derogated from by contract, hereinafter called "mandatory rules".  
43  Petr Bříza (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního obchodního styku podle Římské 
úmluvy a nového nařízení Řím I, Právní rozhledy 2/2009. 
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zajištění ochrany poskytované normami přísně donucující povahy by stačil článek 7 

ŘÚ. Navíc, dle jazykového výkladu čl. 3, 5, 6, 7 ŘÚ můžeme shrnout následující: 

Článek 3(3) ŘÚ zavádí legislativní zkratku “mandatory rules” a uvádí, že se jimi chápu 

takové právní normy právního řádu, od nichž se smluvně nelze odchýlit, dále jen 

“mandatory rules”. O “mandatory rules” bez specifikace jakéhokoli požadavku na jejich 

další vlastnosti hovoří i články 5, 6 ŘÚ.  Naproti tomu, ustanovení článku 7 nehovoří o 

relativně kogentních normách, vymezuje mnohem užší skupinu norem, když 

imperativní normy specifikuje takto: “mandatory rules”  jestliže a pokud podle  práva 

státu, s nímž je situace v úzkém vztahu, se těchto ustanovení použije bez ohledu na to, 

kterým právem se smlouva řídí. Pro účely rozhodnutí, zda má být těmto normám 

přiznán účinek, bude přihlédnuto k jejich povaze a k jejich předmětu, jakož i k 

důsledkům, které by vyplynuly z jejich použití nebo nepoužití.  

Z komentáře k těmto článkům v Giuliano-Legardově zprávě je uvedeno, že smyslem 

těchto článků, je aby v důsledku volby rozhodného práva ve vztahu z individuální 

pracovní smlouvy či ve vztahu ze smlouvy uzavřené se spotřebitelem (tedy v 

soukromoprávních vztazích, kde je jedna ze stran ve slabším postavení nežli druhá 

strana vztahu) nedošlo k tomu, aby zaměstnanec či spotřebitel požíval nižší míru 

ochrany, než jakou by spotřebitel požíval dle práva v místě svého obvyklého bydliště a 

zaměstnanec v místě zaměstnancova obvyklého místa výkonu práce či v místě 

provozovny, u které je zaměstnán či jiného místa, vyplývá-li z okolností, že je s ním 

pracovní smlouva úžeji spojena. Samozřejmě, aplikace článku 5, 6 ŘÚ je podmíněna 

dalšími podmínkami specifikovanými ve znění těchto článků. Ustanovení omezující 

použití práva zvoleného stranami ve prospěch “mandatory rules” práva  jiné země se ve 

vztahu z individuální pracovní smlouvy použije pouze pokud by se právem této jiné 

země  řídil (podle článku 6(2) ŘÚ) pracovněprávní vztah v případě neprovedeni volby 

práva.44 Ustanovení omezující použití práva zvoleného stranami ve prospěch 

                                                      

44 Article 6   1. Notwithstanding the provisions of Article 3, in a contract of employment a choice of law 
made by the parties shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him 
by the mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph 2 in the absence of choice. 
            2. Notwithstanding the provisions of Article 4, a contract of employment shall, in 
the absence of choice in accordance with Article 3, be governed: (a) by the law of the country in which 
the employee habitually carries out his work in performance of the contract, even if he is temporarily 
employed in another country ; OR (b) if the employee does not habitually carry out his work in any one 
country, by the law of the country in which the place of business through which he was engaged is 
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“mandatory rules” práva  jiné země se ve vztahu ze smlouvy se spotřebitelem použije 

pouze, pokud (podle článku 5(2) ŘÚ) uzavření smlouvy v této jiné zemi předcházela 

nabídka určená výslovně spotřebiteli nebo reklama a spotřebitel v této jiné zemi 

uskutečnil všechny  nezbytné úkony směřující k uzavření smlouvy, nebo druhá strana 

nebo její zmocnitel obdrželi objednávku od spotřebitele v této jiné zemi nebo se jedná o 

smlouvu o koupi zboží a spotřebitel cestoval z této země do jiné země, kde učinil svou 

objednávku, pokud tato cesta byla organizována prodávajícím se záměrem podnítit 

spotřebitele ke koupi.45         

                        

Smyslem těchto článků tedy je, aby se spotřebitel mohl spolehnout na takový stupeň 

ochrany, jež mu poskytují kogentní právní normy (jejichž předmětem je ochrana 

spotřebitele), jež jsou součástí právního řádu země, v níž má spotřebitel obvyklé 

bydliště, pokud pro něj představují vyšší míru právní ochrany než právo zvolené. V 

případě, že tomu tak bude, se dle Giuliano-Legardeho zprávy, zvolené právo nadále 

použije a pouze a jenom ta ustanovení zvoleného práva, jež oproti kogentním normám 

jinak příslušného práva poskytují spotřebiteli vyšší stupeň právní ochrany, nebudou 

použita. Samozřejmě, že v případě, že právo zvolené poskytuje spotřebiteli vyšší stupeň 

právní ochrany než ustanovení práva země jeho obvyklého bydliště, pak se na případ 

použije zcela právo rozhodné.         

               

Judikatura k článkům 3(3), 5, 6, 7 ŘÚ                          

Přestože ŘÚ pro původní členské státy vstoupila v platnost až v roce 1991, uvedu zde 

rozhodnutí národních soudů i z doby, kdy už ŘÚ byla uzavřena, ale ještě nebyla platná. 

Podle Giuliano-Legardovy zprávy k článku 17 ŘÚ totiž žádné ustanovení ŘÚ nebrání 

soudu smluvního státu, aby ŘÚ nemohl aplikovat jako ratio scripta i na smluvní 

závazky uzavřené v době, kdy ŘÚ ještě nevstoupila v platnost. Navíc, některé státy jako 
                                                                                                                                                            

situated; unless it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely connected 
with another country, in which case the contract shall be governed by the law of that country.  
45  Article 5 (2): Notwithstanding the provisions of Article 3, a choice of law made by the parties shall not 
have the result of depriving the consumer of the protection afforded to him by the mandatory rules of the 
law of the country in which he has his habitual residence: - if in that country the conclusion of the 
contract was preceded by a specific invitation addressed to him or by advertising, and he had taken in 
that country all the steps necessary on his part for the conclusion of the contract, OR - if the other party 
or his agent received the consumer's order in that country, OR - if the contract is for the sale of goods 
and the consumer travelled from that country to another country and there gave his order, provided that 
the consumer's journey was arranged by the seller for the purpose of inducing the consumer to buy.  
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například Holandsko a Švédsko aplikují ŘÚ bez ohledu na její časovou působnost, tedy 

bez ohledu na zákaz zpětné působnosti v článku 17 ŘÚ.     

                

Rozhodnutí holandského soudu k článku 7 (1) ŘÚ               

Otázkou, zda na případ aplikovat právní normu, jež není součástí ani práva fora, ani 

práva rozhodného, řešil holandský soud v případu Sensor46. Konkrétně se jednalo o 

legislativu Spojených Států Amerických a to embargo namířené proti Sovětskému 

Svazu zakazující americkým firmám a jejich evropským pobočkám vývoz zařízení 

použitelného pro výstavbu transsibiřského plynovodu. Holandská pobočka americké 

společnosti uzavřela smlouvu týkající se prodeje předmětného zboží s francouzskou 

společností, ale poté odmítla zboží dodat s odůvodněním, že je vázána americkým 

embargem. Podle holandského soudu se smlouva o prodeji řídila holandským právem 

proto, že byla nejúžeji spojena s holandským právem a jako takové je toto právo právem 

rozhodným v případě neprovedení volby. Podle holandského soudu plnění, jež bylo 

charakteristické pro tuto smlouvu bylo plnění holandské pobočky americké společnosti 

a předmětem smlouvy vůbec nebyla jakákoliv činnost na území USA. Holandský soud 

byl přesto připraven přiřknout přednostní charakter imperativním normám cizího práva 

a potlačit tak použití norem příslušného holandského práva, pokud shledá, že smlouva 

má dostatečné spojení s touto cizí zemí. Bez toho, aby soud specifikoval, co konkrétně 

myslí pod pojmem dostatečné spojení, dospěl k závěru, že podmínka dostatečného 

spojení není splněna a smlouvu o prodeji shledal platnou a proveditelnou. V daném 

případě tedy holandský soud zjišťoval, zda v konkrétním případě existují podmínky pro 

použití imperativní normy amerického práva zakazující americkým společnostem a 

jejich evropským pobočkám vývoz komponentů pro stavbu transsibiřského plynovodu. 

Jelikož neshledal, že by věcné okolnosti případu úzce souvisely s USA, imperativní 

normy amerického práva nepoužil.        

                

Imperativní normy před soudy zemí, jež vůči článku 7(1) ŘÚ učinily výhradu 

Anglické soudy se také musely zabývat otázkou, zda mají na daný případ použít 

americká sankční opatření tentokráte namířená proti Libyi s cílem znemožnit Libyi 

                                                      

46 Ci europeenne des petroles SA v Sensor Nederland BV,  KG 1982, 167. 
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přístup k jejím finančním prostředkům na bankovních účtech amerických bank a jejich 

evropských poboček. 47 Anglický soud dospěl k závěru, že daná ustanovení amerického 

práva nepoužije, jelikož smluvní vztah mezi bankou v Anglii a jejím zákazníkem se 

řídil anglickým právem a obsahem tohoto vztahu nebyla povinnost plnění na území 

USA.             

                           

Rozhodnutí belgického soudu k článku 7(1) ŘÚ          

Jeden zdroj48 uvádí belgický případ rozhodnutý obchodním soudem v Mons49. Belgický 

soud se zabýval tím, zda v daném případě shledá exkluzivní distribuční smlouvu 

(uzavřenou mezi belgickou společností a tuniskou společností pro území Tuniska) 

neplatnou pro rozpor s tuniskou imperativní normou. Konkrétně se jednalo o ustanovení 

tuniského soutěžního práva zakazující exkluzivní distribuční smlouvy. Belgický soud 

odmítl tuto imperativní normu tuniského práva použít s odůvodněním, že se jedná o 

výstřední normu tuniského práva nemající obdoby v jiných jurisdikcích.    

                                

Aplikace imperativních norem státu fora u anglického soudu                         

V tomto případu anglický soud rozhodoval v době, kdy ŘÚ ještě nebyla účinná. Přesto 

dle O. Landa a P.A. Nielsena neexistuje jediný důvod, proč by podle Úmluvy měly 

anglické soudy dnes rozhodovat jinak.50 V případu The Hollandia51 anglický soud 

aplikoval ustanovení Haag-Visby pravidel o dopravcově odpovědnosti jako imperativní 

ustanovení práva fora, tedy práva anglického.  Učinil tak, přestože strany si jako právo 

rozhodné pro svůj vztah ze smlouvy o přepravě zvolily právo holandské. Obě země, 

Holandsko i Velká Británie byly pravidly Haag-Visby vázány. Haag-Visby pravidla 

představují soubor norem mezinárodního původu, jejichž předmětem úpravy je námořní 

přeprava zboží. Původní označení souboru těchto pravidel bylo Mezinárodní úmluva 

o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů52. Tato Úmluva byla přijata v 

Bruselu v roce 1924. Poté, co byl přijat v roce 1968 Protokol, kterým se mění 

                                                      

47  Libyan Arab Foeign Bank v Bankers Trust Co (1989) QB 728. 
48  Petr Bříza (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního obchodního styku podle Římské 
úmluvy a nového nařízení Řím I, Právní rozhledy 2/2009. 
49  Rozhodnutí Tribunal de commerce de Mons z roku 2000, Rev.dr.com. belge 2001,  617. 
50  O. Lando, P. A .Nielsen The Rome I Proposal 3 Journal of Private International Law 29, (2007) s.44. 
51  The Hollandia case, House of Lords, (1983) 1AC 565. 
52  International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading. 
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Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, se začalo 

používat k označení těchto pravidel ”Haag-Visby” pravidla.  Smyslem těchto pravidel je 

ochránit zájmy strany, jež si přepravu nákladu objedná. Tato pravidla totiž vychází z 

toho, že dopravce má mnohem větší vyjednávací potenciál než majitel dopravovaného 

zboží a proto je zapotřebí stanovit minimální stupeň ochrany této druhé strany a to tím, 

že stanoví minimální povinnosti, jež musí dopravce splnit. Protokol z roku 1968 změnil 

Úmluvu především v tom, že stanoví (článek IV., odst. 5) vyšší maximální peněžitou 

odpovědnost dopravce za škodu způsobenou na přepravovaném zboží v důsledku 

nedbalosti či porušení smluvní povinnosti, pokud se nejedná o odpovědnost, jíž se 

dopravce může zprostit dle článku IV. Podle původní verze tak nejvyšší míra je 

stanovena v přepočtu na £250 na dopravovanou jednotku. Podle novější úpravy je tato 

částka mnohem vyšší a to £11 OOO. Zatímco v den vystavení konosamentu byla ve 

Velké Británii účinná úprava novější, v Holandsku nadále platila pouze úprava původní. 

                     

V případu The Hollandia se strany v konosamentu dohodly na následujícím: 

A)Rozhodným právem pro jejich vztah založený smlouvou o přepravě zboží je právo 

holandské, B) maximální odpovědnost dopravce je v přepočtu £250 na dopravovanou 

jednotku, C) pokud se strana bude chtít domáhat svého práva plynoucího z tohoto 

právního vztahu mezi stranami u orgánu soudní moci, může podat žalobu pouze u 

holandského soudu v Amsterdamu.         

                   

Sněmovna lordů se tak zabývala tím, zda anglický soud je navzdory ujednání stran 

popsaném výše (v bodě C) příslušný řešit spor mezi stranami týkající se odpovědnosti 

dopravce. Sněmovna lordů se přitom dovolávala té podoby Haag-Visby pravidel, jakou 

Velká Británie inkorporovala v “The Carriage of Goods by Sea Act 1971”. Konkrétně 

citovala článek III. odst. 8, který zní:”Jakákoliv dohoda či ujednání stran smlouvy o 

přepravě, v jejichž důsledku dojde k zbavení či zmenšení odpovědnosti dopravce jinak 

než jak je to umožněno v této úpravě, je neplatná.”      

                     

S tímto odůvodněním tak Sněmovna lordů odmítla argument, že by anglické soudy 

nebyly v daném případě příslušné, pouze uvedla, že pokud by spor rozhodoval 

holandský soud, nepochybně by vyložil Haag-Visby pravidla způsobem odpovídajícím 
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úpravě účinné na území Holandska a v důsledku toho by celková maximální 

odpovědnost dopravce byla podstatně nižší, než je dle britské úpravy přípustné. 

Sněmovna lordů uzavřela, že anglický soud je příslušný spor rozhodnout, na případ 

bude aplikovat stranami zvolené holandské právo v rozsahu v jakém je slučitelné s 

úpravou obsaženou v britských imperativních normách o dopravcově odpovědnosti, jež 

na případ použije.          

                      

Článek 7(2) ŘÚ a ochrana vnitřního trhu ES Evropským soudním dvorem        

Nyní bych ráda uvedla případ, ve kterém anglický soud musel rozhodnout, zda 

ustanovení Směrnice o obchodních zástupcích je ustanovením imperativním. Odvolací 

soud Anglie a Walesu podal k ESD předběžnou otázku dle článku 234 SES, týkající se 

interpretace  směrnice Rady Evropského společenství o obchodních zástupcích53. 

                        

V případu před anglickým soudem se jednalo o spor mezi společností založenou ve 

Velké Británii (Ingmar GB Ltd.) a  společností založenou v Kalifornii (Eaton Leonard  

Technologies Inc.)  týkající se povinnosti zaplatit peněžní částku vyplývající z ukončení 

smlouvy o obchodním zastoupení. V roce 1989 uzavřeli Ingmar a Eaton smlouvu, podle 

níž se ve  Velké Británii  stal  Ingmar  obchodním zástupcem společnosti Eaton. V této 

smlouvě bylo stanoveno jako rozhodné právo státu Kalifornie. V roce 1996 byla 

smlouva ukončena. Ingmar zahájil řízení před anglickým soudem, ve kterém  požadoval 

zaplacení poplatku a náhrady škody  utrpěnou v důsledku ukončení vztahu se 

společností  Eaton. Na poplatek měl nárok podle článku 17 zákona o Obchodních 

zástupcích, kterým byla ve Velké Británii implementována směrnice Evropského 

společenství o obchodních zástupcích. Podle rozhodnutí anglického soudu se však tento 

zákon v daném případě neuplatnil a to proto, že vztah ze smlouvy o obchodním 

zastoupení byl podřízen právu státu Kalifornie. Ingmar se proto tomuto rozhodnutí 

odvolal a právě odvolací soud přerušil řízení a podal k Evropskému soudnímu dvoru 

předběžnou otázku. Tato předběžná otázka zněla: „ Podle anglického práva bude účinek 

přiznán tomu právu, které si strany zvolily, pokud zde neexistuje důvod veřejného 

                                                      

53 Směrnice Rady o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních 

zástupců  (86/653/EHS). 
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pořádku, jako například imperativní ustanovení, které toto znemožňuje. V daném 

případě je tedy otázkou, zda ustanovení směrnice, tak jak jsou implementována 

v členských státech, a především ta ustanovení, která se vztahují k povinnosti zaplatit 

poplatek obchodnímu zástupci v případě ukončení smlouvy, jsou použitelná v případě, 

že: A) zastoupený pověří výhradního obchodního zástupce pro území Velké Británie, 

týkající se prodeje jeho produktů a B) zastoupený je společnost založená v nečlenském 

státě EU a má zde i sídlo a výslovná volba práva odkazuje na právo státu Kalifornie. Je 

tedy článek 17 a 18 směrnice o obchodních zástupcích, který garantuje určitá práva 

obchodním zástupcům54, aplikovatelný v případě, kdy obchodní zástupce vykonává 

svou činnost v členském státě a zastoupený je založený dle nečlenského státu a ve 

smlouvě je platně sjednána volba práva nečlenského státu?”     

                   

Evropský soudní dvůr odpověděl55, že režim, který směrnice zakládá, je podle své 

povahy imperativní. Argumentuje účelem směrnice a to chránit obchodní zástupce. 

Článek 17 a 18 stanovují detailní rámec, v němž členské státy mohou upravit metody 

ochrany těchto subjektů. ESD dále uvedl: „Imperativní povaha je navíc potvrzena tím, 

že podle článku 19 směrnice, se strany nesmí odchýlit od těchto ustanovení 

v neprospěch obchodního zástupce před tím, než smlouva vyprší. Navíc v Preambuli 

směrnice je jasně stanoven zamýšlený cíl a to mimo- jiné unifikovat soutěžní podmínky 

pro obchodní zástupce na trhu Evropského společenství a zvýšit bezpečnost obchodních 

transakcí.  A právě účel těchto ustanovení vyžaduje, aby byly aplikovány v případě, kdy 

obchodní zástupce vykonává svoji činnost na území jakéhokoli členského sátu EU.“ 

                  

ESD tedy shledává dosažení účelu směrnice (ochrana obchodních zástupců a vytvoření 

rovných soutěžních podmínek pro ně na celém území Evropského společenství) za tak 

významné, že nemůže připustit, aby byl tento cíl zmařen tak jednoduchým počinem 

stran, jako je volba práva nečlenského státu EU.       

                              

Znamená to tedy, že princip smluvní svobody stran a princip pacta sunt servanda (strany 

                                                      

54  Úplné znění článků 17, 18 směrnice o obchodních zástupcích viz. jediná příloha k této diplomové 
práci. 
55  Ingmar GB Ltd. v. Eaton Leonard Technologies Inc.  C-381/98 . 
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by měly dodržet to, na čem se dohodly, tedy i to, že svůj vztah podřídí právu státu 

Kalifornie) je v tomto rozhodnutí podřazen ochraně obchodních zástupců? Přispívá 

takovéto rozhodnutí k právní jistotě v obchodních vztazích? Jestliže ESD nadřadí 

ochranu profesionálních obchodníků (obchodních zástupců) principům ochrany smluvní 

svobody a principu dodržování smluv mezi stranami, má ještě vůbec smysl, aby 

subjekty nějaké smlouvy uzavíraly?           

Nebo je i další možnost, jak na toto rozhodnutí pohlížet. Rozhodnutí ESD je reflexí 

vnímání dobrých mravů a uvědomění si nutnosti ochrany slabší strany i ve vztazích 

mezi podnikateli. Ač tedy obchodní zástupce vykonává svou činnost jako podnikatel a 

jako od podnikatele se od něj očekává profesionalita a zkušenost při uzavírání 

obchodních smluv, přesto je v porovnání se stranou, pro kterou vykonává činnost v 

nerovném postavení a tato nerovnost je tak významná, že je třeba “zasáhnout“.  

                 

Toto rozhodnutí ESD z roku 2000 bylo učiněno v době účinnosti ŘÚ. Velká Británie 

musela v daném případě na základě rozhodnutí ESD prohlásit za neplatnou smlouvu o 

obchodním zastoupení mezi Ingmar a Eaton a to na základě rozporu s imperativní 

normou komunitárního původu.         

                  

Jak k tomuto rozhodnutí ESD uvádí Verhagen56, ESD tímto svým rozhodnutím 

nepřispěl k zvýšení právní nejistoty v mezinárodním obchodním styku. V článku 18 ŘÚ 

stojí: „Při výkladu a používání výše uvedených jednotných norem je třeba brát v úvahu 

jejich mezinárodní povahu a přání dosáhnout při jejich výkladu a používání jednoty.” Z 

tohoto Verhagen dovozuje, že by systém zavedený ŘÚ měl ESD respektovat i v 

případě, kdy aplikuje a interpretuje jiné zdroje smluvního závazkového práva EU. Dále 

Verhagen pokračuje: „Pokud by si ESD takto počínal, výrazně by tím napomohl zvýšení 

právní jistoty v mezinárodním obchodním styku. Podle systému zavedeného ŘÚ je 

stěžejním principem princip smluvní svobody stran, ŘÚ vypočítává a konkretizuje 

případy, kdy tomu bude jinak (články 5, 6 ŘÚ). V článcích 5 a 6 ŘÚ jsou formulovány 

speciální kolizní normy, jejichž cílem je ochránit slabší smluvní strany a to spotřebitele 

                                                      

56  Verhagen, H.L.E., The Tension between Party Autonomy and European Union Law: Some 
Obseravtions on Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc.   51 International&Comparative 
Law Quarterly (2002) s. 10, 11. 
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a zaměstnance. ŘÚ nestanoví speciální kolizní normy pro ochranu obchodních zástupců 

v jejich smluvních vztazích. ŘÚ výslovně vyjádřila svůj záměr a to omezit smluvní 

svobodu stran z důvodu ochrany těch subjektů, jež vyžadují zvláštní ochranu, tyto 

subjekty přímo vyjmenovává. Obchodní zástupce mezi nimi není. Z rozhodnutí ESD ve 

věci Ingmar však lze dovodit speciální ochranářskou kolizní normu, podle níž smluvní 

strany nemohou svým ujednáním zbavit obchodního zástupce ochrany, jež mu poskytují 

právní normy členského státu EU, v němž vykonává svoji činnost. Takto znějící kolizní 

norma je jistě v rozporu se záměrem tvůrců ŘÚ a je ji obtížné vyložit v souladu s 

účelem ŘÚ.” K imperativní povaze směrnice o obchodních zástupcích dodává Verhagen 

toto: „Právní normy národního práva implementující směrnici a nikoliv směrnice sama 

může být shledána imperativní normou. Navíc k tomu, aby tyto normy mohly být 

aplikovány navzdory volbě stran je zapotřebí kvalifikovaných důvodů a to: účelem 

daných norem je ochránit natolik významný zájem EU takovým způsobem, že v případě 

neaplikace této normy by tyto zájmy byly ohroženy. Je třeba vážně pochybovat, zda-li 

kogentní normy Směrnice o obchodních zástupcích splňují tyto podmínky. Vliv, který 

tyto kogentní normy směrnice mají na zájmy EU, jako svoboda podnikání a volná 

soutěž, je příliš malý a příliš nepřímý na to, aby ospravedlnil jejich vměšování do 

stranami zvoleného práva. ESD však ve svém rozhodnutí ve věci Ingmar dospěl k zcela 

opačnému závěru”           

                           

Článek 7(2) ŘÚ před francouzským soudem        

Oproti předešlému extenzivnímu výkladu článku 7(2) ŘÚ francouzský Kasační soud v 

roce 200057 tento článek ŘÚ vyložil restriktivně a ukázal, že je připraven porušit 

povinnost řídit se výkladem ESD (francouzský soud rozhodoval pouhých 19 dní po 

zveřejnění rozsudku Ingmar), pokud je v rozporu s jeho pohledem.   

                   

Americká parfumářská společnost se sídlem v New Yorku uzavřela smlouvu o 

obchodním zastoupení s obchodním zástupcem. Obchodní zástupce měl dle smlouvy 

prodávat zboží americké společnosti na území Francie a Izraele. Podle dohody stran se 

jejich smluvní vztah řídil právem státu New York. Americká společnost však byla 

                                                      

57  Cour de cassation  Allium Inc. v. Alfin Inc. (28 Nov 2000, No 98-11.335)  dostupné na 
http://www.lexinter.net. 
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prodána jinému majiteli a ten vypověděl smlouvu o obchodním zastoupení. Obchodní 

zástupce podal k francouzskému soudu žalobu na zaplacení odškodění. Francouzský 

soud dospěl k závěru, že ustanovení francouzského práva upravující práva obchodního 

zástupce na odškodnění po zániku smlouvy (implementující směrnici o obchodních 

zástupcích) jsou pouhými vnitrostátními kogentními normami a jako takové nemohou 

nahradit ustanovení rozhodného práva. Nepoužití daných ustanovení o obchodních 

zástupcích odůvodnil tím, že se nejedná o případ, kdy všechny okolnosti případu jsou 

spojeny pouze s jednou zemí, a nemůže tak vnitrostátní kogentní normy použít. Šlo totiž 

o soukromoprávní vztah mezi americkou společností (nečlenský stát EU) a obchodním 

zástupcem, jež vykonává svoji činnost na území Francie (členský stát EU). V takové 

situaci může být dle článku 7(2) ŘÚ použito pouze mezinárodních kogentních norem 

(imperativních norem), jichž se použije přednostně před těmi ustanoveními rozhodného 

práva, s nimiž jsou v rozporu. Francouzský soud však nedospěl k závěru, že by daná 

ustanovení o odškodění obchodních zástupců měla tuto povahu. Rozhodl se tak v tomto 

případě podpořit smluvní autonomii stran.        

                    

V. Nařízení Řím I              

V roce 2OO6 Komise ES představila svůj návrh Nařízení o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy (Řím I).58 Zatímco ŘÚ byla vytvořena a sjednána 

v mezinárodním rámci pro podporu mezinárodní spolupráce v občanských záležitostech 

v podobě mezinárodní smlouvy, Nařízení Řím I. bylo vypracováno Komisí ES 

v souladu s články 61-65 SES a jedná se o nový institucionální rámec pro jednotnou 

kolizní úpravu v oblasti smluvních závazkových vztahů. Východiskem pro legislativní 

práce na tomto novém instrumentu  byla  Zelená kniha o transformaci ŘÚ  z roku 1980 

o právu rozhodném pro smluvní závazky v komunitární nástroj a o její modernizaci59, 

jejímž smyslem bylo předložit návrhy řešení a změn v budoucí nové úpravě a vyzývala 

k podání názorů a diskuzi nad možnými alternativami.  Ve své kapitole 3.2. se zabývá i 

                                                      

58  O. Lando, P. A .Nielsen The Rome I Proposal 3 Journal of Private International Law 29, (2007). 
59  Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to 
Contractual Obligations into a Community Instrument and Its Modernisation                       
(dostupné na : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0654:FIN:EN:PDF). 
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problematikou kogentních norem. Ohledně imperativních norem Zelená kniha 

zdůrazňuje jejich výjimečný charakter. Nadále dle této Zelené knihy jedním ze 

základních pilířů nového předpisu zůstává princip svobodné volby rozhodného práva. 

Nařízení Řím I. je především již přímo komunitárním instrumentem sekundárního práva 

se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Na rozdíl od ŘÚ (jež je mezinárodní 

smlouvou), je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech 

v souladu se SES. Nařízení Řím I se účastní všechny členské státy s výjimkou  Dánska. 

Velké Británie, jež se (v souladu s článkem 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného 

Království a Irska připojeného k SES) rozhodla Nařízení Řím I nepřijmout, tak nakonec 

neučinila. Nařízení Řím I nepředstavuje příliš novátorské řešení dané problematiky, 

spíše v mnohém sleduje ŘÚ, zároveň však reaguje na zkušenosti získané při aplikaci 

ŘÚ a s cílem-jak uvádí Preambule k  Nařízení Řím I v 6.odrážce- posílit předvídatelnost 

výsledků sporů, jistoty co do rozhodného práva a volného pohybu soudních rozhodnutí, 

jež jsou důležité pro řádné fungování vnitřního trhu.                 

Relativně kogentní normy v Nařízení Řím I                      

Kogentní normy jsou již v Nařízení Řím I terminologicky rozlišeny a to na normy 

relativně kogentní (“provisions of the law which cannot be derogated from by 

agreement“) a normy imperativní (“overriding mandatory provisions“). Relativně 

kogentní normy jsou upraveny v rámci článku 3 Nařízení Řím I. Tento článek umožňuje 

stranám zvolit si rozhodné právo i v situaci, kdy jediným mezinárodním prvkem ve 

vztahu bude volba cizího práva. V čistě vnitrostátní situaci však tuto volbu omezuje 

aplikací kogentních norem právního řádu státu, s nímž jsou všechny ostatní okolnosti 

v okamžiku volby práva spojeny (článek 3 (3) Nařízení Řím I). Článek 3(3) tak 

představuje ochranný režim pro čistě vnitrostátní situaci, jež je materiálně stejný jako 

článek 3(3) ŘÚ. Nařízení Řím I však v článku 3(4) zavádí navíc ještě ochranný režim 

pro situace “čistě komunitární“60.  Ačkoliv se může toto ustanovení udát nadbytečné, 

Zelená kniha uvádí důvody proč tomu tak není.61 Nařízení Řím I neobsahuje zvláštní 

                                                      

60 3(3) Nařízení Řím I.   V případě, že se všechny ostatní prvky pro situaci významné se v okamžiku volby 
nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou jiného rozhodného práva stranami, než je 
právo členského státu, dotčeno použití těch ustanovení práva Společenství, případně v podobě, v jaké je 
provedeno v členském státě sídla soudu, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 
61  Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual 
Obligations into a Community Instrument and Its Modernisation , s 19                      
(dostupné na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0654:FIN:EN:PDF). 



42 

 

ochranu mobilního spotřebitele a ten by tak mohl v čistě komunitární situaci zůstat 

nechráněn proti použití práva třetí země. Zelená kniha uvádí tento příklad: Portugalský 

spotřebitel odjede do Belgie, kde nakoupí. ŘÚ  neobsahuje žádné ustanovení, jež by 

podávajícímu znemožnilo vyhnout se volbou práva nečlenského státu aplikaci norem na 

ochranu spotřebitele. Článek 3(3) v tomto případě použít nejde, protože okolnosti 

případu nejsou v daném případě spojeny pouze s jednou zemí. Na relativně kogentní 

normy vnitrostátního řádu odkazují i články 6 a 8 Nařízení Řím I upravující 

spotřebitelské smlouvy a individuální pracovní smlouvy. Tato ustanovení jsou poměrně 

kazuistická a proto pouze uvedu, že princip použití kogentních norem v případě vztahů 

vzniklých z těchto smluv se oproti úpravě v ŘÚ nezměnil.      

Opravdu významnou změnu však přinesl článek 9 Nařízení Řím I, jež upravuje 

imperativní normy.          

                        

Definice imperativních norem v přímo použitelném právním instrumentu 

Novinkou je, že článek 8 (1) obsahuje samostatnou definici imperativních norem.62 

Jedná se o definici restriktivní, jež byla převzata z případu Arblade63, který se týkal  

intra-komunitární situace. Úzká definice imperativních norem je tak slibným krokem 

k právní jistotě v mezinárodním obchodním styku a snad i k většímu respektu k smluvní 

svobodě stran. Definice tak reflektuje názory mnohých právníků, jež Petr Bříza shrnuje 

takto: „Imperativní ustanovení musí chránit nejen individuální, soukromý, zájem, ale též 

určitý zájem veřejný, nebo musí odrážet zřejmý úmysl být aplikováno i v situaci 

s mezinárodním prvkem, v situaci za hranicemi domácí jurisdikce. Ustanovení 

soukromého práva, která z převážné míry směřují k pouhému vyvažování zájmů stran 

smlouvy, nejsou imperativními ustanoveními.64“      

                       

Znění článku  9(3)  Nařízení Řím I je velice slibným krokem k vyšší míře právní jistoty 

                                                      

62 Imperativní ustanovení jsou ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných 
zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se 
vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, 
které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo. 
63  Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual 
Obligations into a Community Instrument and Its Modernisation , s 34. 
64  Petr Bříza (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního obchodního styku podle Římské 
úmluvy a nového nařízení Řím I, Právní rozhledy 2/2009. 
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v mezinárodním obchodním styku. Toto ustanovení omezuje možnosti soudce použít 

imperativní normy státu, jehož právo není ani právem fora ani právem rozhodným. 

Takovéto normy soudce může použít pouze v případě, že se jedná o normy státu, na 

jehož území mají být či už byly povinnosti plynoucí ze smlouvy plněny. Zároveň však 

tyto normy činí plnění smlouvy protiprávním. Soudce tak bude přihlížet k imperativním 

normám třetího státu pouze tehdy, pokud činí smluvní plnění, jež se má uskutečnit na 

území tohoto třetího státu, protiprávním. Takovýto přístup k imperativním normám 

třetího státu můžeme nalézt ve výše uvedených rozhodnutích anglických soudů. Podle 

nich nebylo možné vymáhat plnění ze smlouvy, pokud je podle ní strana povinna chovat 

se na území třetího státu protiprávně.         

                

Nový přístup k imperativním normám-cesta k právní jistotě               

Lze tak uzavřít, že Nařízení Řím I, jež bude přímo použitelné na území všech členských 

států EU (s výjimkou Dánska), s imperativními normami zachází v souladu s jejich 

výjimečným charakterem. Je tomu také možná proto, že s dřívější široce pojatou 

legislativní úpravou imperativních norem v ŘÚ mnoho státu nesouhlasilo a učinilo tak 

vůči této úpravě výhradu. Oproti ŘÚ podává Nařízení Řím I definici tohoto druhu 

norem. Tato definice je restriktivní. Nařízení Řím I, tak jako ŘÚ, rozlišuje použití 

těchto norem  v případě, kdy se jedná o normy fora  a v případě, kdy se nejedná ani o 

normy státu fora ani o normy práva rozhodného.  V prvém případě zachovává stejný 

přístup, tak jak byl upraven již v ŘÚ. V druhém případě však jde o přístup mnohem 

striktnější, jež reflektuje výjimečný charakter těchto norem a zároveň odpovídá potřebě 

ochrany oprávněných zájmů třetích států i potřebě právní jistoty. Nařízení Řím I je 

účinné teprve od 17.12. 2009. Prospěšnost daného řešení tak budeme moci posoudit až 

později.                               

VI. Nařízení Řím II           

Dalším právním instrumentem, který unifikuje kolizní právo a jehož konečná podoba je 

kompromisním výsledkem dlouhých jednání je přímo komunitární instrument 

sekundárního práva a to Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 

vztahy (Nařízení Řím II).65 Nařízení Řím II se dle svého čl. 1 odst. 1 vztahuje na 

                                                      

65  Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy. 



44 

 

mimosmluvní závazkové vztahy v občanského a obchodního práva v případě kolize 

právních řádů-předpokladem jeho aplikovatelnosti je tedy existence mezinárodního 

prvku. Dle článku 31 se Nařízení  použije pro skutečnosti, jež vedou ke vzniku škody, 

ke kterým dojde po vstupu Nařízení Řím II v platnost. Nařízení Řím II se dle čl. 32  

používá od 11.1. 2009. Nařízení Řím II vymezuje ve svém článku 1 vztahy, jež vyjímá 

ze své oblasti působnosti, jedná se například o mimosmluvní závazkové vztahy, které 

vyplývají z rodinných vztahů, vyživovací povinnosti, směnek, šeků nebo které vyplývají 

ze vztahů mezi zakladateli dobrovolně vytvořeného trustu či z narušení soukromí a 

osobnostních práv. Ve výše uvedených případech mimosmluvních závazkových vztahů, 

na něž se Nařízení Řím II nevztahuje, se tak použije kolizní úpravy v národním právu 

podle místa soudu, případně mezinárodních smluv, pokud existují. Podle článku 28 

Nařízení Řím II, upravujícího vztah Nařízení Řím II k stávajícím mezinárodním 

úmluvám, není tímto nařízením dotčeno použití mezinárodních úmluv, jejichž stranou je 

jeden nebo více členských států ke dni přijetí tohoto nařízení a které stanoví kolizní 

normy pro mimosmluvní závazkové vztahy. Jako příklad takovýchto smluv uvádí 

Cheshire, North a Fawcett66 Haagskou úmluvu o právu použitelném pro dopravní 

nehody67 z roku 1971 a Haagskou úmluvu o právu rozhodném pro odpovědnost za 

vadné výrobky z roku 1971. Tyto mezinárodní smlouvy sjednané v rámci mezinárodní 

organizace Haagská konference o mezinárodním právu soukromém se tak nadále 

použijí-nezměněné Nařízením Řím II-ve státech, jež jsou jimi vázány. Harmonizace 

úpravy v těchto oblastech tak nadále není úplná.      

                  

Pro účely Nařízení Řím II zahrnuje škoda jakékoli následky civilního deliktu, 

bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního jednání (čl. 2 

odst. 1). Pro správné rozlišení smluvních závazků a mimosmluvních závazků je dle 

ustálené judikatury ESD důležité určit, zda jedna strana vstoupila do závazku vůči druhé 

straně dobrovolně či nikoliv. Pokud dobrovolnost chybí, jedná se o mimosmluvní 

závazkový vztah. Podle Nařízení Řím II je základním hraničním určovatelem právo 

místa, kde škoda vznikla. Toto řešení je odlišné od dosavadnímu řešení v národních 

úpravách, které určovalo rozhodné právo, dle místa, kde došlo k skutečnosti, jež zakládá 

                                                      

66  Cheshire, North, Fawcett, Private International Law 14th Ed. OXFORD University Press (2008) s. 857. 
67  Haagská úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody  z roku 1971, č. 130/1976 Sb. 
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nárok na náhradu škody. Podle Preambule k Nařízení Řím II by však takovýto princip 

vedl k právní nejistotě při určování rozhodného práva v případech, kdy by prvky 

případu byly rozptýleny do více zemí.        

                            

Relativně kogentní normy a imperativní normy v Nařízení Řím II             

Další významnou změnou, jež oproti české úpravě Nařízení Řím II přináší je možnost 

volby rozhodného práva i v případě, že se v okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti, jež 

vedla ke vzniku škody, nacházejí všechny prvky pro situaci významné v jiné zemi než v 

zemi, jejíž právo bylo zvoleno. Dle čl. 14 odst. 2 se však v takovém případě nelze 

vyhnout použití ustanovení práva této jiné země, od nichž se nelze smluvně odchýlit.68 

Myšleny jsou v tomto případě relativně kogentní normy práva jinak rozhodného. 

Nařízení Řím II tak používá stejnou terminologii pro rozlišení norem relativně 

kogentních a norem kogentních absolutně jako Nařízení Řím I. U norem relativně 

kogentních je speciální odstavec Nařízení věnován (stejně jako v Nařízení Řím I) 

kogentním ustanovením práva ES. Jedná se o odstavec 3 článku 14.69 Jak uvádí Monika 

Pauknerová, je tímto ustanovením zajištěna aplikace kogentních ustanovení práva ES, a 

to nejen práva sekundárního a možná i v některých případech práva primárního, ale 

rovněž aplikace předpisů práva fora, které implementovaly právo ES. Imperativní 

normy jsou výslovně upraveny v článku 16 Nařízení Řím II70. Narozdíl od úpravy v 

Nařízení Řím I, zde chybí definice imperativních norem a také zde chybí ustanovení o 

aplikaci imperativních norem jiného státu než státu fora. Podle článku 16 Nařízení Řím 

II se jako imperativní normy budou prosazovat pouze normy práva fora. Tento omezený 

význam a dosah článku 16 Nařízení Řím II mohou dle některých autorů71 napravit 

                                                      

68 Article 14(2)  Where all the elements relevant to the situation at the time when the event giving rise to 
the damage occurs are located in a country other than the country whose law has been chosen, the 
choice of the parties shall not prejudice the application of provisions of the law of that other country 
which cannot be derogated from by agreement. 
69 Article 14 (3) Where all the elements relevant to the situation at the time when the event giving rise to 
the damage occurs are located in one or more of the Member States, the parties’ choice of the law 
applicable other than that of a Member State shall not prejudice the application of provisions of 
Community law, where appropriate as implemented in the Member State of the forum, which 
cannot be derogated from by agreement. 
70 Article 16 Overriding mandatory provisions Nothing in this Regulation shall restrict the application 
of the provisions of the law of the forum in a situation where they are mandatory irrespective of the law 
otherwise applicable to the non-contractual obligation. 
71 Cheshire, North, Fawcett, Private International Law 14th Ed. OXFORD University Press (2008) s. 855; 
M.Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H. Beck, s. 298. 
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“pravidla bezpečnosti a chování”, zakotvená v článku 17 Nařízení Řím II.72 Podle 

tohoto článku, je při posuzování chování osoby, vůči níž je vznášen nárok na náhradu 

škody, třeba přihlédnout jako ke skutkové otázce a v náležitém rozsahu k pravidlům 

bezpečnosti a chování platným v místě a v okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti, jež vela 

ke vzniku odpovědnosti. “Pravidly bezpečnosti a chování” mohou být právě imperativní 

normy práva rozhodného nebo práva třetího státu, jako například předpisy pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při nejrůznějších činnostech, včetně předpisů stavebních, 

předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů.73 Preambule Nařízení Řím II v 

odrážce (32) zdůrazňuje, že soudy členských států mohou absolutně kogentní normy 

použít pouze za výjimečných okolností.        

             

VII. Aplikace kogentních a nutně použitelných norem rozhodčími 

soudy                   

V mezinárodním obchodním styku je možné, aby si strany sjednaly, že případný spor ze 

smlouvy budou řešit v rámci rozhodčího řízení. Rozhodčí doložky jsou v obchodních 

vztazích na mezinárodní úrovni velmi časté. Pokud si ji strany platně sjednají, pak jejich 

případný spor bude rozhodovat rozhodčí soud či rozhodce. Pokud bychom si představili 

situace, které nastaly ve výše uváděných případech Ingmar, Alnati, je otázkou, jak by 

k aplikaci imperativních norem přistoupil rozhodčí soud. Byl by povinen zvažovat, zda 

jim přizná účinek navzdory skutečnosti, že strany, které za rozhodčí řízení platí, 

výslovně daly najevo svou vůli, aby se jejich vztah těmito pravidly neřídil? Pro 

rozhodčí řízení obecně je charakteristický výrazný ohled na vůli stran. Mnoho 

rozhodčích řízení se otázkou aplikace těchto norem zabývalo. Rozhodčí řízení je 

neveřejné. O těchto řízeních se tak dozvíme často až ze soudních rozhodnutí, jež se 

zabývaly otázkou uznání a výkonu takovýchto rozhodčích nálezů. Jak se tedy k aplikaci 

imperativních norem rozhodčím soudem staví právní teorie, legislativa a judikatura? 

            

                           

                                                      

72 Article 17 Rules of safety and conduct In assessing the conduct of the person claimed to be liable, 
account shall be taken, as a matter of fact and in so far as is appropriate, of the rules of safety and 
conduct which were in force at the place and time of the event giving rise to the liability. 
73  M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H. Beck, s. 298. 
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Kogentní a imperativní normy před rozhodčím soudem-přístup právní teorie          

I v případě arbitráže je třeba rozlišit relativně kogentní normy a normy imperativní. 

Pokud mají být kogentní normy aplikovány, musí být součástí určitého právního 

systému. Rozhodčí soud  má nezávislý, nenárodní, mezinárodní charakter. V případě 

arbitráže tak není jasné, kogentní pravidla, které země by měla být užita.74 Kogentní 

pravidla místa výkonu rozhodnutí mají velký význam, už jen proto, že soud v tohoto 

místa může odmítnout vykonat rozhodčí nález, pokud porušuje taková pravidla. V praxi 

může být rozhodčí nález vykonatelný více než v jedné zemi, ale nemělo by být obtížné 

použít vyvratitelnou domněnku týkající se místa, například žalovaného bydliště.75 

Harris je toho názoru, že by měla být pozornost omezena pouze na imperativní normy. 

Soud by podle něj nemohl odmítnout vykonat nález jen proto, že porušuje domácí 

relativně kogentní normy.                        

Smluvní svoboda stran v rozhodčím řízení nade vše?     

Rozhodčí soud má nezávislý, nenárodní, mezinárodní charakter. Strany si svobodně 

mohou zvolit, aby jejich spor řešil rozhodčí soud. Strany si také mohou svobodně zvolit, 

jakým právem se jejich vztah bude řídit. Pokud si strany rozhodné právo zvolily, 

rozhodne rozhodčí soud spor dle této volby. Tento princip vázanosti rozhodčího soudu 

volbou stran byl stvrzen v mezinárodních úmluvách, například v článku V(1)(a) 

Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů nebo v článku VII 

Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži.76 Rozsah tohoto principu byl 

mnohokrát diskutován. Podle některých názorů by rozhodčí soud měl v některých 

situacích aplikovat jiné právo než to, které strany zvolily. Tyto názory nejsou 

považovány za uspokojivé. Například zde není ospravedlnění pro odmítnutí použití  

zvoleného práva jen proto, že není komplexní, či není vhodné, nebo volba práva “není 

fér“. Avšak jsou situace, ve kterých je vhodné, aby rozhodčí soud zvolil a aplikoval 

právo jiné než to, zvolené stranami. Tomu tak bude v případě, kdy jsou relevantní  

imperativní normy a kde jsou jasné náznaky zasahování do mezinárodního veřejného 

                                                      

74  Harris J., Contractual Freedom in the Conflicts of Laws, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 20, 
No.2 (2OOO), s. 247-269. 
75  Harris J., Contractual Freedom in the Conflicts of Laws, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 20, 
No.2 (2OOO), s. 247-269. 
76, 77  J.Lew, L. Mystelis, S.Kroll  Comparative International Commercial Arbitration , Kluwer Law 
International 2003 , s. 412 – 414.   
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pořádku.77 Chesire, North, Fawcett uvádí, že pokud anglické soudy shledají na 

rozhodnutí rozhodčího soudu prvek protiprávnosti anebo, pokud dospějí k závěru, že 

výkon rozhodčího nálezu by zjevně porušoval veřejný pořádek či by “urážel rozumného 

a přiměřeně informovaného člena veřejnosti”, odmítnou rozhodčí nález uznat pro rozpor 

s anglickým veřejným pořádkem.78 Je třeba upozornit na to, že se zde myslí veřejný 

pořádek v procesním smyslu a nikoliv ve smyslu hmotněprávním-tak jak ho upravuje 

například článek 16 ŘÚ či článek 21 Nařízení Řím I. K výše popsanému závěru mohou 

soudy dospět-tak jak budu níže u výkladu rozhodovací praxe demonstrovat-pokud 

rozhodčí soud na případ neaplikoval relevantní imperativní normy a přísně se držel 

principu vázanosti rozhodčího soudu volbou stran.       

                       

Mezinárodní úmluvy upravující rozhodčí řízení             

Ráda bych teď blíže popsala legislativní úpravu rozhodčího řízení. Její součástí je i 

úprava v mezinárodních smlouvách, která pokud je s předpisy národního práva 

v rozporu, má přednost. Smluvními státy těchto úmluv je veliké množství států, proto se 

z popisu právní úpravy v ČR dozvíme více než co bychom mohli uplatnit jen v naší 

malé kotlině. České právo upravuje rozhodčí řízení v zákoně o rozhodčím řízení. Tento 

zákon umožňuje účastníkům jak vnitrostátního, tak mezinárodního obchodního styku, 

aby o jejich sporu rozhodoval jeden nebo více rozhodců, nebo stálý rozhodčí soud. 

Ustanovení tohoto zákona se však použije pouze tehdy, nestanoví-li něco jiného 

mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Mezi takové úmluvy patří 

například Evropská úmluva o obchodní arbitráži z roku 196179, sjednaná pod záštitou 

Hospodářské komise OSN pro Evropu. Podle článku 1 této Úmluvy se tato Úmluva 

vztahuje na rozhodčí smlouvy uzavřené za účelem urovnání sporů z provádění 

mezinárodního obchodu mezi fyzickými a právnickými osobami a na rozhodčí řízení a 

nálezy vydané na základě těchto smluv. Článek jedna zároveň omezuje okruh osob, na 

jejichž arbitrážní smlouvy se Úmluva vztahuje, pouze na osoby, které v době uzavření 

arbitrážní smlouvy měly svůj obvyklý pobyt nebo své sídlo v různých smluvních 

státech.            
                                                      

 
78  Cheshire, North, Fawcett, Private International Law 14th Ed. OXFORD University Press (2008) s. 658-
661. 
79  Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 1961,  č. 176/1964 Sb. 
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Česká republika je také vázána Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů80 z roku 1958 (dále jen Newyorská úmluva), Ženevskou úmluvou o 

vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků81 z roku 1927 a Ženevským protokolem o 

doložkách o rozsudím82 z roku 1923.        

                      

Význam Ženevského protokolu spočívá v tom, že podle jeho článku 4 jsou soudy 

smluvních států povinny odmítnout jednání ve věci, ohledně níž byla uzavřena platná 

rozhodčí smlouva a odkázat strany na rozhodčí řízení. Ženevská úmluva na tento 

protokol navazuje v tom smyslu, že upravuje další aspekt vztahu soudu a rozhodčího 

řízení. Článek 1 Ženevské úmluvy stanoví, že na území smluvního státu budou podle 

předpisů tohoto státu uznány a vykonány rozhodčí nálezy, za podmínky že rozhodčí 

nález byl vydán na území některého smluvního státu a mezi osobami podrobenými 

pravomoci některého smluvního státu. Ženevská úmluva a protokol jsou pro smluvní 

státy, které se staly smluvními státy Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů, Newyorskou úmluvou nahrazeny. Newyorská úmluva představuje 

pokrok v tom, že nevyžaduje, aby účastníci rozhodčího řízení byly příslušníky 

smluvních států. Při používání této úmluvy je potřeba mít na vědomí, že smluvní státy 

mohly vůči jejím některým ustanovením učinit výhrady. Tak například Česká republika 

použila možnosti výhrady, podle níž použije NÚ pro uznání a výkon rozhodčích nálezů 

vydaných na území jiného smluvního státu. Na rozhodčí nálezy vydané na území 

nesmluvních států použije NÚ jen v rozsahu, v němž tyto státy poskytují v tomto ohledu 

reciproční zacházení. Newyorská úmluva, na rozdíl od Ženevské úmluvy a protokolu, 

uznává pouze písemnou formu rozhodčí smlouvy. Newyorská úmluva také ve svém 

článku stanoví povinnost soudů smluvních států odkázat strany (k žádosti jedné strany) 

na rozhodčí řízení, bude-li u něj podána žaloba ve věci, o níž strany uzavřely platnou a 

účinnou rozhodčí smlouvu.           

                 

Mezi důvody pro odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu patří podle článku V. 

                                                      

80  Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958,  č. 74/1959 Sb. 
81  Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků z roku 1927, č. 192/1931 Sb. 
82  Ženevský protokol o doložkách o rozsudím  z roku 1923,  č. 191/1931 Sb. 
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odstavce 2. Newyorské úmluvy, jestliže příslušný orgán státu, v němž se žádá o uznání 

a výkon zjistí, že uznání nebo výkon rozhodčího nálezu by byl v rozporu s veřejným 

pořádkem tohoto státu. Pokud příslušný orgán k takovému závěru dospěje, má možnost, 

nikoliv povinnost odepřít uznání a výkon rozhodčího nálezu. Jak uvádí profesorka 

Rozehnalová83, veřejným pořádkem v procesním smyslu se rozumí porušení základních 

zásad společenského a státního zřízení práva a dále i vážná porušení základních zásad 

právního řádu místa uznání a výkonu rozhodčího nálezu.       

                   

Má dle ESD rozhodčí soud povinnost aplikovat imperativní normy?      

             

Případ  Eco Swiss versus Benetton                     

V tomto případu84 Evropský soudní dvůr shledal článek 81 SES, v němž jsou obsaženy 

základy úpravy zákazu kartelů, ustanovením imperativní povahy. Odůvodnil to 

potřebou funkčnosti vnitřního trhu, která je veřejným zájmem. V případě, že by tento 

článek rozhodčí soud na případ neaplikoval, je to důvod k anulování nálezu podle 

národního práva státu evropského společenství či k odmítnutí jeho výkonu podle 

Newyorské úmluvy. Toto platí bez ohledu na to, že některé členské státy porušení 

předpisů soutěžního práva obecně nepovažují za porušení veřejného pořádku.   

                       

Evropský soudní dvůr v tomto rozhodnutí nevyjádřil svůj názor na to, zda rozhodčí 

soud měl v tomto případě ex officio aplikovat článek 81 SES.  Podle rozhodčího soudu 

arbitři nemohli přezkoumat platnost smlouvy z důvodu rozporu s článkem 81 SES, 

protože žádná ze stran námitku neplatnosti nevznesla. Arbitři podle nich nejsou 

oprávněni rozhodovat to, co po nich strany nežádají.      

             

Podle J.Lew, L. Mystelis, S.Kroll tomu tak však není. Neboť pokud by tomu tak bylo, 

strany by arbitráž mohly využívat právě k tomu, aby unikly aplikaci soutěžního práva 

Evropského společenství. To by podle nich následně vedlo k podkopání důvěry 

v institut arbitráže ze strany národních právních systémů.       

                                                      

83  N. Rozehnalová,  K uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Obchodní právo, 2003, č. 2, s. 2. 

84  Rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 1999 C-126/97 
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Na druhé straně by se situace změnila, pokud by arbitrážní soud začal řešit otázku 

platnosti smlouvy pro možný rozpor s článkem 81 SES a pokud by strany shodně 

prohlásily, že smlouvu považují za platnou. V takovém případě, pokud by arbitrážní 

soud nadále zkoumal platnost smlouvy, by mohly strany arbitrážní soud nařknout 

z překračování jeho pravomocí. Rozhodčí soud totiž není „ hlídačem“ dodržování práva 

ES.  Není shody na tom, zda v případě, že sídlo rozhodčího soudu je mimo členský stát 

EU, a ani právo rozhodné není právo členského státu ES, je rozhodčí soud povinen 

aplikovat na případ čl. 81 SES. Pokud je však velká pravděpodobnost toho, že nález 

bude vykonán v členském stát EU, pak by rozhodčí soud čl. 81 SES jako imperativní 

ustanovení na případ aplikovat měl.85         

Případ Nordsee86           

„Rozhodčí soud má povinnost aplikovat ustanovení primárního i sekundárního práva ES 

v případě, že je pro daný spor rozhodné právo členského státu ES.“83 J.Lew, L. Mystelis, 

S.Kroll87 se ptají, co se stane v případě, kdy je rozhodným právem právo nečlenského 

státu ES. Evropský soudní dvůr se již jasně vyjádřil v případě primárního práva a 

prováděcích předpisů (sekundárního práva) například k čl. 81 a 82 SES. Jak je to ale se 

sekundárním právem například ve směrnicích? Vzhledem k tomu, že účelem směrnice 

bylo harmonizovat pravidla týkající se obchodních zástupců a tak zajistit jejich ochranu 

a rovnou soutěž na území EU, shledal Evropský soudní dvůr pravidla obsažená ve 

směrnici za imperativní.  Soud členského státu je i v případě, že ve sporu, který 

rozhoduje je rozhodným právo nečlenského státu EU, povinen aplikovat imperativní 

normy práva fora. Oproti tomu pro rozhodčí soud je aplikace takovýchto norem aplikací 

norem třetího státu. Jen pouhá skutečnost, že rozhodčí soud má sídlo v členském státě 

EU z něj neučiní součást soudního systému daného státu. V případě neaplikace 

imperativních norem ES hrozí, že bude soudem odepřen uznání a výkon rozhodčího 

nálezu pro rozpor s veřejným pořádkem, tedy v případě, kdy soud shledá, že dané 

imperativní normy, které rozhodčí soud neaplikoval, tvoří součást veřejného pořádku 

                                                      

85  J.Lew, L. Mystelis, S.Kroll, Comparative International Commercial Arbitration,  Kluwer Law 
Inernational  2003, s.  414. 

86  Rozhodnutí Evropského soudního dvora z  roku 1982 , č. 102/81. 
87  J.Lew, L. Mystelis, S.Kroll, Comparative International Commercial Arbitration,  Kluwer Law 
Inernational  2003, s.  490. 
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daného státu.88                     

Je rozhodčího řízení skutečně úsporou času?          

Případ, jež ukazuje do jakých rozměrů až může ne/aplikace imperativních norem 

rozhodčím soudem vést ukazuje následující případ. Jednalo se o případ OTV versus 

Hilmarton.89 Případ řešil jeden rozhodce ve švýcarské Ženevě. OTV byla francouzská 

společnost, která si najala anglickou společnost Hilmarton pro právní a daňové 

poradenství a koordinaci administrativních záležitostí týkající se zakázky na 

vybudování odpadového systému v Alžíru. Hilmarton žaloval OTV za nesplnění 

povinnosti zaplatit smluvenou odměnu, spor se tedy týkal povinnosti zaplatit za dané 

služby. Ve smlouvě bylo jako právo rozhodné zvoleno švýcarské právo. Podle rozhodce 

však žalobcova činnost (spočívající v získávání důvěrných informací a využívání 

osobních kontaktů a vlivu na alžírské autority) byla v rozporu s alžírským právem, který 

zakazuje použití služeb zprostředkovatelů při ucházení se o alžírské veřejné zakázky. 

Navíc, rozhodce svůj závěr zdůvodňuje faktem, že společnost Hilmarton během celých 

tří let, kdy vykonávala pro OTV poradenskou činnost nebyla s OTV v žádném 

písemném kontaktu. Hilmarton na výzvu rozhodce nebyla schopna předložit žádný 

písemný dokument, který by dokazoval, že danou činnost vykonávala. Podle rozhodce 

se tak nabízí jediné vysvětlení a to, že jedinou náplní její činnosti bylo působit svým 

vlivem na alžírské úředníky (nebylo přitom třeba korupce) a tak docílit úspěchu OTV 

při získání veřejné zakázky. Taková činnost by ale právě naplňovala jednání, které 

alžírský zákon zakazuje. Z důvodu rozporu s touto alžírskou imperativní normou a 

nepřímého  porušení  dobrých mravů, tak jak jsou popsány ve švýcarském závazkovém 

zákoně, prohlásil rozhodce smlouvu uzavřenou mezi OTV a Hilmartonem za neplatnou. 

V tomto případě tedy rozhodce ve Švýcarsku přiznal účinek alžírským imperativním 

normám, ač nebyly součástí práva rozhodného. Tento nález byl však soudem ve 

Švýcarsku zrušen z důvodu použití svévole. Podle švýcarského soudu na rozdíl od 

korupce, využití služeb zprostředkovatelů neporušuje švýcarské právo, které je na 

případ aplikovatelné. Porušením by bylo, pokud by v případu docházelo ke korupčnímu 

                                                      

88  J.Lew, L. Mystelis, S.Kroll, Comparative International Commercial Arbitration,  Kluwer Law 
Inernational  2003, s.  421. 
89 J.Lew, L. Mystelis, S.Kroll, Comparative International Commercial Arbitration,  Kluwer Law 
Inernational  2003, s.  717-718; 
http://www.transnationaldisputemanagement.com/samples/freearticles/tv1-2-article45a.htm/. 
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jednání ve vztahu k alžírským úředníkům. Toto však v rozhodčím řízení prokázáno 

nebylo.             

                     

Je zajímavé, jak tento případ pokračoval dál. Francouzský soud na žádost francouzské 

společnosti OTV rozhodl o výkonu švýcarského rozhodčího nálezu i přesto, že byl tento 

nález švýcarským soudem zrušen. Použil toto odůvodnění: „Podle Newyorské úmluvy o 

uznání a výkonu rozhodčích nálezů je soud, u kterého je žádáno o výkon nálezu, 

oprávněn uvážit, zda nález vykoná navzdory skutečnosti, že byl zrušen soudem ve státě, 

v němž bylo místo arbitráže. Podle Newyorské úmluvy není zrušení rozhodčího nálezu 

důvodem pro odmítnutí jeho výkonu v jiném státě.“       

                            

Podle čl. VII Newyorské úmluvy: „Ustanovení této úmluvy nesmí zbavit stranu jejího 

práva, které má podle práva země, v  níž se domáhá vykonání nálezu.“ Podle rozhodnutí 

francouzského soudu tedy společnost OTV nebyla povinna zaplatit za služby. 

Společnost Hilmarton se však snažila domoci svého práva na zaplacení za své služby. 

Na její žádost bylo zahájeno nové arbitrážní řízení proti společnosti OTV ve Švýcarsku, 

jehož předmětem byla povinnost zaplatit za služby. Pro řízení byl ustanoven jiný 

rozhodce. Výsledkem tohoto rozhodčího řízení bylo uznání platnosti smlouvy uzavřené 

mezi Hilmartonem a OTV a přiznání povinnosti zaplatit – tedy uznání Hilmartonova 

nároku. Podle názoru tohoto rozhodce porušení ustanovení alžírského práva, které 

zakazuje použití zprostředkovatelů při získávání veřejných zakázek, není z pohledu 

švýcarského práva, protiprávní. Rozhodce zdůrazňuje, že v řízení nebylo dokázáno, že 

by Hilmarton uplácel alžírské úředníky. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o 

smlouvu neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. O výkon tohoto druhého nálezu 

Hilmarton požádal ve Francii. Francouzským soudem byl vykonán. Proti tomuto 

rozhodnutí se však odvolalo OTV s tím, že předchozí francouzské rozhodnutí o výkonu 

prvního nálezu již představuje res iudicata. Francouzský soud dal OTV za pravdu. 

Hilmarton, jako anglická společnost, se obrátil se žádostí o výkon druhého nálezu na 

anglický soud, který rozhodl takto: „Podle Newyorské úmluvy je omezen výčet důvodů, 

na základě kterých lze výkon rozhodčího nálezu odmítnout. Tyto důvody navíc musí být 

vykládány restriktivně. Podle anglického soudu nebylo relevantní, zda by rozhodčí 

řízení v Anglii podle anglického práva mělo rozdílný výsledek. Respektujíce volbu 
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stran týkající se švýcarského práva a švýcarské arbitráže a majíce na paměti princip 

podpory rozhodčích nálezů, se anglický soud rozhodl rozhodčí nález vykonat.“   

                             

Odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu ze strany anglického soudu     

Ačkoliv tedy anglické soudy při uznávání a výkonu rozhodčích nálezů přistupují k 

procesní výhradě veřejného pořádku restriktivně, přesto nalezneme případy, kdy tuto 

výhradu uplatnily. Jedná se například o rozhodnutí ve věci Soleimany v Soleimany 90. 

Jednalo se o spor otce se synem, jež společně vymyslely způsob, jak navzdory 

íránskému zákazu vývozu perských koberců, propašovat ze země zboží. Dohodly se 

společně i na tom, jak si podělí zisky a právě o dodržení této dohody v jejich sporu šlo. 

Strany si v rozhodčí doložce stanovily, že jejich spor bude řešit Beth Din, jež rozhoduje 

dle židovského práva. V rozhodčím řízení navíc bylo zjištěno, jakým způsobem k 

pašování docházelo. Syn využíval diplomaty, kteří měli diplomatickou imunitu a 

koberce tak mohly propašovat. Tento rozhodčí soud se nezabýval námitkou neplatnosti 

dohody z důvodu zjevné protiprávnosti výše popsaných obchodních aktivit a rozhodl ve 

prospěch žalobce (syna). Syn se ve Velké Británii domáhal výkonu rozhodčího nálezu, 

ale anglický soud tak odmítl učinit. „Soud nepropůjčí vykonatelnost smlouvě, podle níž 

se má na území cizího a spřáteleného státu uskutečnit plnění, jež je dle práva tohoto 

státu protiprávní. Toto pravidlo soud použil již v jiných straších rozhodnutích a není 

důvod, aby ho nepoužil nyní a odmítl tak vykonat rozhodčí nález a nepřímo i smlouvu 

stran.”                   

Zatímco tedy v Hilmarton případu nebylo prokázáno, že předmětem smlouvy bylo, aby 

se jedna strana chovala korupčně a za taková jednání dostala od druhé strany zaplaceno. 

V případu Soleimany v Soleimany bylo protiprávní jednání zjevné a navíc prokázané.  

                

OLG Munchen-zneplatnění rozhodčí doložky s cílem zajistit aplikaci směrnice o 

obchodních zástupcích-výjimečný exces orgánu soudní moci?        

V tomto případě, se německý odvolací soud zabýval případem91, jehož skutkové 

                                                      

90 Soleimany v Soleimany  z roku 1998         [1998] 3 W.L.R. 811, [1999] Q.B. 785. 
91 Rozhodnutí německého soudu OLG Munchen z roku 2006      7 U 1781/06   dostupné na: 
http://homepage.univie.ac.at/judith.schacherreiter/Abstracts/LV%20Info/KU%20Conflicts%20of%20Law
%20Reader%201%20Decisions.pdf. 
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okolnosti byly velmi podobné skutkovým okolnostem v případu Ingmar popsaném výše. 

Také se zde jednalo o smluvní vztah o obchodním zastoupení, jehož stranami byla 

společnost (obchodní zástupce) se sídlem v členském státě EU (v Německu) a 

společnost se sídlem v Kalifornii. Strany si zvolily jako právo rozhodné pro jejich 

smluvní vztah právo Kalifornské. Oproti okolnostem v případu Ingmar, však smlouva o 

obchodním zastoupení obsahovala rozhodčí doložku odkazující na pravidla Americké 

Rozhodčí Asociace. Smlouva stran také obsahovala ujednání o založení příslušnosti 

soudů (v oblasti Santa Clara) v Kalifornii pro všechny spory stran plynoucí z tohoto 

obchodněprávního vztahu. Výše uvedené si strany sjednaly v souladu se všemi pravidly. 

Poté, co v roce 2004 Kalifornská společnost vypověděla smlouvu o obchodním 

zastoupení a německá společnost po ní podle §89b německého obchodního zákoníku 

neúspěšně požadovala kompenzaci, podala německá společnost žalobu na kompenzační 

plnění k německému soudu. V prvním stupni soud kompenzaci nepřiznal, protože se 

shledal nepříslušným spor rozhodnout s poukazem na rozhodčí i prorogační doložky. 

Odvolací soud však již kompenzaci přiznal a svou příslušnost shledal. Odvolací soud 

totiž obě doložky, tedy i rozhodčí, shledal neplatnými. Tento soud shledal prorogační i 

arbitrážní doložku neplatnou s dovoláním na §38 Zivilprozessordnung (německého 

občanského soudního řádu) a německou soudní judikaturu, podle níž prorogační 

doložky i arbitrážní doložky jsou neplatné, pokud umožňují účinně se vyhnout aplikaci 

imperativních norem a výsledkem jsou taková rozhodnutí soudů či tribunálů zvolených 

těmito doložkami, jež nemohou být v Německu uznány pro rozpor s veřejným 

pořádkem. Odvolací soud dospěl k závěru, že zvolení kalifornského práva jako práva 

rozhodného a rozhodčí doložka i zvolení místa soudu v Kalifornii zvyšuje 

pravděpodobnost, že imperativní normy na ochranu obchodního zástupce (konkrétně 

článek 17, 18 Směrnice o obchodních zástupcích) stanovující jeho právo na odškodnění, 

nebudou buď arbitrážním soudem nebo kalifornským soudem aplikovány a obchodnímu 

zástupci tak kompenzace nebude přiznána. Německý soud tak nebral ohled na vůli a 

dohodu stran smluvního obchodněprávního vztahu a pouhá pravděpodobnost toho, že 

rozhodčí soud nebude aplikovat normu, podle níž má obchodní zástupce nárok na 

finanční kompenzaci ho vede k tomu, že dříve než jakékoliv rozhodčí řízení podle 
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původně projevené vůle stran proběhne, sám danou věc rozhodne. Zbývá tak ještě 

vůbec v důsledku tohoto rozhodnutí nějaký prostor pro smluvní autonomii v 

obchodněprávních vztazích mezi podnikateli? Je takové řešení skutečně prospěšné pro 

vnitřní trh ES?           

            

Použití cizích imperativních norem před rozhodčím soudem v České republice 

V české praxi se již v polovině 90. let objevil případ, kdy bylo využito ustanovení 

článku 7  odst. 1 Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, 

přestože Římská úmluva tehdy ještě pro Českou republiku neplatila. Tento případ řešil 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky a v literatuře je popsán paní profesorkou Pauknerovou.92 V žalobě 

uplatňovala žalující strana (obchodní společnost se sídlem v ČR) nárok na nezaplacenou 

část provizí z obchodů se společností se sídlem v Rakousku. V průběhu řízení vyšlo 

najevo, že účast žalující strany, jakožto zprostředkovatele, byla pouze formální a 

skutečnými smluvními partnery vzájemných obchodů byla rakouská společnost a 

maďarská společnost. Žalující strana formálně vystupovala ve vztahu k maďarské 

společnosti jako kupující a při zpětných obchodech jako prodávající, což přinášelo 

hospodářské výhody. Nejednalo se tak totiž o obchody s Rakouskem, nýbrž o obchody 

maďarské společnosti se společností z  bratrského členského státu RVHP, na který 

maďarský stát poskytoval vývozní podporu a celní výhody při dovozu. Žalovaná strana 

proto namítala, že předmětné smlouvy byly sjednány za účelem předstírání situace, ze 

které plynuly uvedené výhody, a jsou tudíž pro rozpor s maďarskými právními předpisy 

neplatné. Ve smlouvě, na základě které se žalobce domáhá zaplacení provize, byla 

provedena volba rozhodného práva a to práva československého. V daném případě 

rozhodčí soud připustil použití imperativních norem práva, ačkoli nebyly součástí práva 

rozhodného ani součástí práva v místě fora a to s odkazem na tehdejší vývoj právní 

teorie a praxe ohledně řešení této otázky a srovnání jiných právních úprav. Ač Římská 

úmluva tehdy ještě pro Českou republiku nebyla závazná, argumentoval tehdy Rozhodčí 

soud právě zněním článku 7 odst. 1 ŘÚ. Podle něj z tohoto článku vyplývá možnost, 

                                                      

92  M.Pauknerová, Tzv. nutně použitelné nomy před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Právní 
praxe v podnikání 1996/7-8, s. 16n; M.Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H. Beck, s. 
245, 246. 
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nikoli povinnost, přihlédnout k  imperativním ustanovením cizího státu (v tomto případě 

maďarského). Zdůrazňuje přitom, že při rozhodování o otázce respektování zmíněných 

maďarských předpisů je nutné brát v úvahu stejná hlediska pro použití či nepoužití 

těchto předpisů, tak jak jsou formulována v čl. 7 odst. 1 ŘÚ. Přes výzvu rozhodců však 

žalovaná strana nepředložila texty maďarských předpisů, kterých se dovolávala. 

Z tohoto důvodu nebylo možné otázku použití těchto předpisů přezkoumat, když ani 

jejich existence nebyla prokázána. Rozhodci k nim proto při svém rozhodování 

nepřihlédli.                      

Ačkoliv tedy v daném případě nedošlo k aplikaci cizích imperativních norem, má toto 

rozhodnutí podle paní profesorky Pauknerové cenu zlata. Už jen proto, že připouští 

princip aplikovatelnosti cizích imperativních norem  před rozhodčím soudem.   

                

VIII. Kogentní a imperativní normy v české právní úpravě a soudní 

praxi                            

Česká právní úprava                 

Podle právní úpravy účinné na území České republiky ke dni 12. 1. 2010 se tak pro 

určení rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy použije ustanovení přímo 

použitelného předpisu Evropských společenství, Nařízení Řím I. Smlouvy, na které se 

Nařízení Řím I nevztahuje, se řídí právem státu, jež si strany vztahu s mezinárodním 

prvkem dle §9 ZMPS platně zvolily, či pokud strany volbu rozhodného práva nezvolily, 

pak se jejich smluvní vztah bude řídit právním řádem, jehož použití odpovídá 

rozumnému uspořádání daného vztahu. ZMPS tak uvádí jako hraniční určovatel 

například bydliště či sídlo stran či místo, kde byla smlouva uzavřena nebo sídlo či 

bydliště příjemce návrhu na uzavření smlouvy. Oproti úpravě v Nařízení Řím I, ZMPS 

nutně použitelné normy neupravuje. To však neznamená, že by ve smluvních vztazích 

vyjmutých z působnosti Nařízení Řím I nebylo možné nutně použitelných norem použít, 

takovým způsobem jako to připouští Nařízení Řím I. Právo rozhodné pro mimosmluvní 

závazkové vztahy se určuje podle přímo použitelného předpisu Evropských 

společenství, Nařízení Řím II. V případech, které se týkají mimosmluvních závazků a 

na něž se Nařízení Řím II nevztahuje, je použitelná kolizní úprava v českém ZMPS 

(pokud místo soudu bude v ČR). Podle § 15 ZMPS  se nároky na náhradu škody, nejde-

li o porušení povinnosti vyplývající ze smluv a jiných právních úkonů, řídí právem 
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místa, kde škoda vznikla, nebo  místa,  kde  došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na 

náhradu škody. Podle §2 ZMPS se ustanovení ZMPS použije, jen pokud nestanoví něco 

jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Tak tomu bude 

například v případě Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné 

škody93 či Haagské úmluvy o právu použitelném pro dopravní nehody94.  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR-příslib restriktivního přístupu k imperativním 

normám ze strany českých soudů?                    

Zajímavé srovnání s výše popsanými soudními rozhodnutími, týkajícími se ochrany 

obchodních zástupců, nabízí rozsudek Nejvyššího soudu ČR z prosince roku 2008.95 

Přestože dané rozhodnutí Nejvyššího soudu se netýká oblasti obchodněprávních vztahů, 

ráda bych ho blíže analyzovala. Rozhodnutí se týká vztahu pracovněprávního, tedy 

vztahu, jež-jak je obecně přijímáno-vyžaduje vyšší míru právní ochrany než vztahy 

obchodněprávní. Nejvyšší soud daný případ rozhodoval v době, kdy již byla pro Českou 

republiku závazná a na území České republiky již účinná Římská úmluva o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Projednávanou věc však Nejvyšší soud 

musel posuzovat podle právní úpravy účinné v době, kdy došlo k zavření pracovní 

smlouvy a k ujednání účastníků o volbě práva v pracovní smlouvě, tedy 31. 1. 2001. Na 

daný případ tedy přímo neaplikuje ustanovení ŘÚ. Případ je však zajímavý proto, že se 

v něm, Nejvyšší soud zabývá otázkou imperativních norem a konkrétně tím, zda povahu 

těchto norem mají ustanovení českého zákoníku práce, jež omezují volnost 

zaměstnavatele jednostranně ukončit pracovní poměr a tím chránit zaměstnance. 

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud řešil neplatnost výpovědi z pracovního poměru a 

rozhodl ve prospěch  ochrany smluvní svobody stran v pracovněprávním vztahu a 

neshledal důvod pro její omezení i v případě, že tím umožnil, aby zaměstnavatel mohl 

okamžitě jednostranně ukončit pracovní poměr se zaměstnancem bez uvedení 

jakéhokoliv důvodu. Nabízí se argument, že pokud tak Nejvyšší soud učinil 

v pracovněprávním vztahu, měl by tak tím spíše učinit, pokud by rozhodoval spor ve 

vztahu obchodněprávním (tedy ve vztazích mezi podnikateli, kteří samostatně 

vykonávají činnost za účelem dosažení zisku na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko). 

                                                      

93  Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody  č.133/1994 Sb. 
94  Haagská úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody č. 130/1976 Sb. 
95  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR  Sp.Zn.. 21 Cdo 41969/2007. 
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Pokud totiž ochranu nepotřebuje zaměstnanec, tím méně ji potřebuje obchodník, tedy 

například i obchodní zástupce. Protiargumentem by mohlo být to, že účelem 

imperativních norem není pouze ochrana soukromých, individuálních zájmů, ale též 

ochrana zájmu veřejného. Tedy účelem imperativní normy, jež se na obchodněprávní 

vztah bude vztahovat nemusí být ochrana osoby podnikatele, ale ochrana jiné hodnoty 

například poctivosti obchodního styku, rovných podmínek soutěže. V oblasti 

pracovněprávních vztahů například půjde o zákaz přímé a nepřímé diskriminace v 

pracovněprávních vztazích (tento příklad uvádí v Nejvyšší soud ČR v zde popisovaném 

rozhodnutí). Přesto však lze dovozovat, že pokud byl Nejvyšší soud zdrženlivý při 

zásahu do smluvní svobody stran v případě pracovněprávního vztahu, tím spíše se dá 

takováto jeho zdrženlivost očekávat v případech obchodních. Nyní bych proto ráda 

analyzovala dané rozhodnutí a důvody, které Nejvyšší soud k takovémuto rozhodnutí 

vedly.             

                        

Dovolatelka se u Nejvyššího soudu domáhala vyslovení neplatnosti výpovědi 

z pracovního poměru pro rozpor s některými ustanoveními českého zákoníku práce. 

Pracovní poměr byl uzavřen (31.1. 2001) mezi zahraničními subjekty, místem výkonu 

práce byla Česká republika, a dle dohody v pracovní smlouvě se pracovní smlouva a 

ostatní pracovní podmínky řídly cizími právními předpisy. V roce 2004 zaměstnavatel 

okamžitě ukončil pracovní poměr s touto zaměstnankyní bez udání důvodu. 

Zaměstnavatel tak v rozporu s českým zákoníkem práce, účinným v době výpovědi dal 

zaměstnankyni výpověď z pracovního poměru s okamžitou účinností ke dni podání 

výpovědi a aniž své konání jakkoli zdůvodnil. Nejvyšší soud v daném případě řešil, zda 

výpověď z pracovního poměru není pro rozpor s §44 odst. 2 a §46 odst. 1 zákoníku 

práce neplatným právním úkonem. Musel se zabývat tím, zda uvedená ustanovení 

zákoníku práce mají charakter normy pouze kogentní či imperativní.  Jak to již 

s rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR bývá, strany i jiné detaily případu jsou v rozsudku 

a jeho odůvodnění anonymizovány a my se tak dozvíme jen, že právo, jímž se pracovní 

smlouva měla podle dohody stran řídit bylo “právo S. s., D. of C“, zaměstnavatel byl 

právnickou osobou založenou “podle práva U.“, zaměstnankyně byla “občankou Ch.“, a 

místem výkonu práce byla organizační složka zaměstnavatele R./R.,I. Ve shodě 

se zněním uzavřené pracovní smlouvy („tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze 
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smluvních stran s výpovědní lhůtou 4 týdnů, nebo zaměstnavatel, vyplacením platu 

namísto výpovědní lhůty, nebo spojením výpovědi a platu namísto výpovědní lhůty“) 

žalovaný dopisem ze dne 2. 6. 2004 sdělil žalobkyni, že její pracovní poměr končí, 

s účinkem od 2. 6. 2004, neboť se na místo čtyřtýdenní výpovědní lhůty rozhodl zaplatit 

ekvivalentní částku stanovenou v pracovní smlouvě. V řízení před prvním stupněm ani 

v odvolacím řízení nebylo prokázáno, že by důvodem skončení pracovního poměru byly 

diskriminační praktiky zaměstnavatele ani dočasná pracovní neschopnost žalobkyně. 

V dovolání se žalobkyně domáhá vyslovení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru 

pro rozpor s  ustanoveními zákoníku práce, konkrétně § 44 odst. 2 a  § 46 odst. 1. Podle 

názoru dovolatelky jsou totiž tato ustanovení imperativní povahy a jako taková musí být  

na daný případ aplikována i přes to, že se pracovní smlouva řídí právem jiného státu. 

Nejvyšší soud tak ve svém odůvodnění uvádí následující: „Podle § 16 odst.1 ZMPS se 

poměry z pracovní smlouvy řídí , pokud se účastníci nedohodnou jinak, právem místa, 

kde pracovník vykonává práci. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že v oblasti pracovního 

práva zákon umožňuje účastníkům stanovit si vlastním projevem vůle, že jejich právní 

vztah se má řídit určitým právem. Jde o samostatné smluvní ujednání, které je právně 

nezávislé na pracovní smlouvě. Znamená to, že je nejprve třeba podle českého práva 

posoudit platnost právního úkonu, kterým byla volba práva provedena a teprve potom 

platnost pracovní smlouvy.“ Dovolovatelka nezpochybňovala platnost ujednání o volbě 

práva, namítala však, že pro skončení tohoto pracovněprávního vztahu nelze zvoleného 

práva  použít pro rozpor s výše uvedenými ustanoveními zákoníku práce, jež jsou podle 

jejího názoru imperativní povahy. Podle dovolatelky zaměstnanec nesmí mít zbaven 

ochrany, kterou mu poskytují imperativní ustanovení českého právního řádu. Podle 

Nejvyššího soudu však daná ustanovení zákoníku práce povahu imperativních norem 

nemají. Ve svém odůvodnění uvádí: „V právní nauce (srov. Kučera Z.) nebylo 

pochybností o tom, že některé normy občanského, obchodního, rodinného nebo 

pracovního práva se v jednotlivých právních řádech používají vždy na otázky, na které 

se vztahují a nemohou být v mezích svého předmětu úpravy zaměněny či nahrazeny 

cizím právem. Z povahy věci vyplývá, že je třeba - z hlediska myšlenkového postupu 

nazíráno - předtím, nežli začne být věc posuzována podle cizího práva, aplikovat 

některé nutně použitelné právní normy tuzemského práva. Především půjde - logicky 

vzato - o posouzení případu z hledisek zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 
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soukromém a procesním, a vedle toho o zvážení, do jaké míry právní normy cizího 

práva, které by příslušelo aplikovat, obstojí z hledisek základních demokratických 

hodnot, na kterých je založena Česká republika, kupříkladu z hledisek základních práv a 

svobod, které jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné (srov. Čl. 1 

Listiny základních práv a svobod). O existenci "nutně použitelných" právních norem 

nebylo pochybností ani předtím, než se součástí českého právního řádu od 1. července 

2006 formálně stala Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. 

Účastníci sice nemohou svým ujednáním vyloučit použití kogentních norem, avšak 

pouze za předpokladu, že tyto normy jsou součástí právního řádu, na jehož aplikaci na 

vzájemné vztahy se dohodli. Je-li však přípustná volba práva pro daný druh vztahů, 

mohou účastníci pracovního poměru i volbou jiného práva nahradit zvoleným 

cizozemským právem jinak použitelné právo včetně jeho kogentních norem, což může 

mít za následek, že - dovedeno do důsledků - zaměstnanec může být ve srovnání s 

právem místa výkonu práce v některých dílčích otázkách chráněn "méně efektivně", 

avšak v jiných naopak může požívat více práv, než by mu jinak náleželo. Kdyby měla mít 

všechna kogentní ustanovení zákoníku práce povahu norem imperativních, znamenalo 

by to, že by bylo vyloučeno zvolit ten právní řád, jehož ustanovení by upravovala danou 

problematiku odchylně. V tomto směru je třeba respektovat princip smluvní volnosti a 

autonomie vůle stran, kterou projevily v zákonem připuštěných mezích. Oproti tomu pro 

imperativní (nutně použitelné) právní normy je charakteristické, že předmětem jejich 

úpravy jsou natolik zásadní skutečnosti, že musí být v mezích předmětu úpravy použity 

vždy bez ohledu na to, kterým právem se na základě ujednání účastníků řídí daný právní 

vztah.“ Jako příklad těchto norem Nejvyšší soud uvádí zákaz přímé i nepřímé 

diskriminace v pracovněprávních vztazích zakotvený v § 1 odst. 4 až 10 zák. práce. 

Dále Nejvyšší soud pokračuje: „Ustanovení § 44 odst. 2 a § 46 odst. 1 zák. práce - 

posuzovány z hledisek shora uvedených - jsou jistě součástí opatření, jimiž se projevuje 

ochranná funkce pracovního práva, jejichž smyslem je zajistit, aby bylo zaměstnanci 

zřejmé, z jakého důvodu je mu výpověď dávána, a aby se proti neplatnému rozvázání 

pracovního poměru popřípadě mohl bránit způsoby, které české právo umožňuje. Z 

toho, že jde o specifickou úpravu a že z legislativně-technického hlediska jsou možné (a 

jinde existují) i jiné způsoby zajištění ochrany zaměstnance proti nežádoucím sociálním 

důsledkům skončení pracovního poměru, zároveň vyplývá, že nejde o ustanovení, jejichž 
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působnost by nemohla být nahrazena na základě ujednání účastníků podle ustanovení § 

16 odst. 1 ZMPS jinou právní úpravou. Ostatně, i v posuzované věci bylo možné 

skončení pracovního poměru bez uvedení důvodu jen zdánlivě, nemůže být i podle práva 

zvoleného účastníky skončení pracovního poměru "pravoplatné", je-li prokázáno, že k 

němu došlo na základě "diskriminačních praktik" zaměstnavatele, nebo zaměstnanec 

"vykonal své právo na dovolenou v případě nemoci". V řízení před prvním stupněm ani 

v odvolacím řízení nebylo prokázáno, že by důvodem skončení pracovního poměru byly 

diskriminační praktiky zaměstnavatele ani dočasná pracovní neschopnost žalobkyně.“  

                   

Pro odpověď na otázku, zda jsou v daném případě důvody, aby soud v konkrétním 

případě odepřel použití cizího předpisu, tedy zda lze v projednávané věci připustit 

skončení pracovního poměru "vyplacením platu namísto výpovědní lhůty" podle  

pracovní smlouvy, musel Nejvyšší soud zvážit ještě následující: Poté, co Nejvyšší soud 

neshledal, že by daná ustanovení měla povahu imperativních norem, řešil, zda by 

použití cizího právního předpisu - v daném případě práva S. s., D. of C. - mohlo v 

oblasti českého právního řádu vyvolat účinky, které neodpovídají nebo odporují 

poměrům v České republice a jsou zde nepřijatelné, a zda by tedy nemělo být na místě 

uplatnit obranu proti těmto účinkům prostřednictvím tzv. výhrady veřejného pořádku. 

Podle Nejvyššího soudu tak: „Podle ustanovení § 36 ZMPS právního předpisu cizího 

státu nelze použít, pokud by se účinky tohoto použití příčily takovým zásadám 

společenského a státního zřízení České republiky a jejího právního řádu, na nichž je 

nutno bez výhrady trvat. Tzv. výhrada veřejného pořádku podle § 36 ZMPS je však dle 

Nejvyššího soudu „krajním opatřením, svojí povahou výjimečným, které je nutno použít 

teprve tehdy, je-li dán rozpor se zásadami společenského a státního zřízení České 

republiky a jejího právního řádu v takové míře, že jakákoliv výjimka z těchto zásad by 

byla zcela nepřípustná“. Podstata věci spočívá v posouzení důsledků vycházejících z 

okolností jednotlivého případu, tedy jaké konkrétní účinky na poměry České republiky 

byly vyvolány tím, že v individuelním případě bylo postupováno podle platného 

cizozemského práva. V posuzované věci měla aplikace práva zvoleného účastníky za 

následek, že žalovaný v souvislosti se zamýšleným skončením pracovního poměru zvolil 

z možností daných pracovní smlouvou namísto výpovědi s jednoměsíční výpovědní 

dobou skončení pracovního poměru "vyplacením platu namísto výpovědní lhůty". 
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Účelem a smyslem výpovědní doby je zejména odvrátit bezprostřední účinky tohoto 

zrušovacího projevu, aby zaměstnanec byl po tuto dobu dále hmotně zajištěn mzdou 

nebo platem a mohl si v jejím průběhu vyhledat jiné zaměstnání. Stejných účinků je ale 

dosaženo, jestliže pracovní poměr sice formálně skončí současně s doručením 

zrušovacího projevu, avšak zaměstnanec obdrží platbu rovnající se odměně, na kterou 

by měl nárok za výpovědní dobu. Z uvedeného vyplývá, že skončení pracovního poměru 

mezi účastníky - žalovanou právnickou osobou zřízenou podle práva S. s. a žalobkyní 

jako chorvatskou občankou - podle jimi zvoleného práva S. s. - D. of C., nepůsobí v 

daném případě v poměrech České republiky účinky, které by ve smyslu § 36 ZMPS 

představovaly rozpor s veřejným pořádkem takového stupně, který by porušoval 

základní principy českého právního řádu.“ Z výše uvedených důvodů tak Nejvyšší soud 

ČR dovolání jako neopodstatněné zamítl.        

                     

Zatímco tedy, německé soudy odmítají, aby se strany dohodou mezi sebou vyhnuly 

aplikaci ustanovení, jež chrání právo obchodních zástupců  na kompenzaci po ukončení 

smlouvy před uplynutím její platnosti, český Nejvyšší soud dává přednost smluvní 

volnosti stran. Podle české právní úpravy v podobě, ve které je aplikovatelná na náš 

případ zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů v zákoně taxativně a 

přesně specifikovaných a výpovědní doba činila dva či tři měsíce. Taková byla pravidla 

pro zaměstnavatele v době, kdy se svou zaměstnankyní okamžitě bez uvedení důvodu 

ukončil pracovní poměr, s tím, že jí bude zaplacena ekvivalentní částku namísto 

čtyřtýdenní výpovědní lhůty plus odstupné ve výši platu za čtyři týdny. Tedy nakonec 

pravděpodobně zaměstnankyně obdrží částku rovnající se dvěma měsíčním platům, tedy 

částku, kterou by získala, pokud by po dobu běhu výpovědní doby nadále pracovala u 

zaměstnavatele. Pokud tedy ochranu zaměstnance omezíme na jeho finanční 

zabezpečení, pak se vše zdá v pořádku. Na druhé straně ale zaměstnavateli díky volbě 

práva odpadla další překážka s níž se čeští zaměstnavatelé musí potýkat, a to výpovědní 

důvod. Podle tehdejší úpravy výpovědními důvody byly: ruší-li se zaměstnavatel nebo 

jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec 

nadbytečným vzhledem k snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti 

práce, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro 
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onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na 

pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 

přípustné expozice; nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy 

pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro 

řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých 

pracovních výsledcích, lze zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl 

zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 

zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil; nebo jsou-li u zaměstnance dány důvody, 

pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro 

závažné porušení pracovní kázně; pro soustavné méně závažné porušování pracovní 

kázně lze dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v 

souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá vůle zákonodárce omezit zaměstnavatelovu svobodu 

ukončit jednostranně pracovní poměr a ochránit tak zaměstnance před 

“neopodstatněnou“ výpovědi. Zaměstnanec je často zcela závislý na výkonu své 

pracovní činnosti a úprava v zákoníku práce se tak snaží zajistit určitou stabilitu trvání 

jeho pracovního poměru tím, že možnost jejího ukončení ze strany zaměstnavatele ztíží. 

Podle Nejvyššího soudu však  normy zajišťující určitou míru stability pracovního 

poměru nejsou právními normami imperativními, pro něž je dle Nejvyššího soudu 

charakteristické, že “předmětem jejich úpravy jsou natolik zásadní skutečnosti, že musí 

být v mezích předmětu úpravy použity vždy bez ohledu na to, kterým právem se na 

základě ujednání účastníků řídí daný právní vztah“.      

                                 

V našem případě však zaměstnavatel díky provedené volbě práva nemusel čekat na 

správný důvod, či se obtížně snažit dospět se zaměstnancem k dohodě o ukončení 

pracovního poměru. Tomuto však ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud pozornost 

nevěnuje. Zatímco tedy německé soudy dokonce nerespektují ani rozhodčí doložky, 

pokud zde hrozí možnost nepoužití ustanovení na ochranu samostatně podnikajících 

obchodních zástupců, český soud se přikloní k ochraně smluvní volnosti stran, ač tím 

vlastně připustí, aby zaměstnanec mohl být kdykoliv vyhozen z práce. Uklidní ho fakt, 

že zůstane po stejnou dobu, jako požaduje naše pracovní právo, finančně zajištěn a to, 

že svévole výpovědi je omezena na její nepřípustnost v případě diskriminačních důvodů 
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či dočasné pracovní neschopnosti.  Za důležité v tomto rozhodnutí považují poznání, že 

Nejvyšší soud ukázal svoji snahu pečlivě zvažovat, zda daná ustanovení zákoníku práce 

mají povahu imperativní normy a zda existují tak naléhavé důvody je aplikovat na úkor 

ochrany smluvní svobody a principu pacta sunt servanda. Pro problematiku 

mezinárodních obchodních vztahů a právní jistotu ve smluvních vztazích je slibné to, že 

k Nejvyšší soud k aplikaci imperativních norem přistoupil restriktivně. Navíc je třeba si 

uvědomit, že pokud restriktivní přístup k imperativním normám Nejvyšší soud ČR 

uplatnil při posuzování pracovněprávního vztahu, tím spíše lze očekávat, že bude 

zdrženlivější  v zásahu do smluvní svobody stran v obchodněprávních vztazích.    

                  

ŘÚ byla na území ČR účinná od 1.7. 2006. Proto Nejvyšší soud při posuzování platnosti 

výpovědi (učiněné v roce 2004) nebyl vázán jejími ustanoveními, konkrétně na daný 

případ vztahujícími se články 6, 7, 16.  Jak jsem již výše uvedla, navzdory českému 

úřednímu překladu znění článku 6 ŘÚ se domnívám, že tento článek upravuje použití 

relativně kogentních norem a nikoliv norem imperativních.96 Podle Giuliano-Lagardovy 

zprávy je smyslem tohoto článku zajistit zaměstnanci nejvyšší možnou míru právní 

ochrany. Proto v případě, že vyšší míru ochrany poskytuje zaměstnanci právo, jež by 

bylo příslušné v případě neprovedení volby práva, pak provedená volba práva neztrácí 

svůj účinek, zvolené právo se nadále na daný případ vztahuje, s výjimkou oblasti, v níž 

kogentní ustanovení jinak příslušného práva poskytují zaměstnanci vyšší míru ochrany. 

Takovýmito ustanoveními jsou podle Giuliano-Legardovy zprávy nejen ustanovení na 

ochranu zaměstnanců z hlediska pracovních smluv, ale i předpisy, jimiž je upravena 

pracovní doba, bezpečnost, ochrana zdraví při práci a odměňování za práci.   

                    

Nejvyšší soud se ve výše popsaném případě zabýval tím, zda ustanovení zákoníku 

práce, jež omezují volnost zaměstnavatele při jednostranném ukončení pracovního 

poměru, jsou imperativními normami. Tato ustanovení zákoníku práce jsou totiž 

nepochybně relativně kogentními normami, jsou tedy takovými normami, od kterých se 

strany nemohou odchýlit, pokud se daný vztah řídí právním řádem, jehož jsou součástí. 

Aplikaci těchto norem je dle Římské Úmluvy a Nařízení Řím I. třeba zvažovat i 

                                                      

96 Anglické znění článku 6 ŘÚ viz.poznámka pod čarou č.34. 
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v případě, pokud je provedena volba cizího práva. Podle nich je tak tato ustanovení 

třeba na případ aplikovat navzdory provedené volbě jiného práva za podmínek, jež 

specifikují. Nejvyšší soud však řešil neplatnost právního úkonu provedeného v době, 

kdy na našem území ještě ŘÚ, natož Nařízení Řím I., nebyly účinné.   Dovolává se 

přitom právní nauky a tvrdí že: „ O existenci "nutně použitelných" právních norem 

nebylo pochybností ani předtím, než se součástí českého právního řádu od 1. července 

2006 formálně stala Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Pro 

imperativní (nutně použitelné) právní normy je charakteristické, že předmětem jejich 

úpravy jsou natolik zásadní skutečnosti, že musí být v mezích předmětu úpravy použity 

vždy bez ohledu na to, kterým právem se na základě ujednání účastníků řídí daný právní 

vztah.“ V daném případě však povahu imperativních norem neshledává. Pokud by ji 

však shledal, aplikoval by imperativní pravidla právního řádu státu fora na vztah i přes 

to, že se jinak na vztah bude aplikovat právo jiného státu.       

                                                      

Nejvyšší soud se nezmiňuje o tom, jak by situaci řešil, pokud by se na případ již 

vztahovala ŘÚ či Nařízení Řím I. Dovolím si proto se nad tím teď sama zamyslet. Na 

základě výše uvedeného nemůže být pochyb, že by český soud musel zvažovat, zda 

daná ustanovení zákoníku práce jakožto kogentní normy bude na pracovněprávní vztah 

aplikovat. Podle článku 6(2) ŘÚ by v daném případě právem jinak příslušným, pokud 

by nebyla provedena volba práva, bylo právo ČR. V daném případě totiž cizinka dle 

pracovní smlouvy vykonávala svoji práci především v ČR a z případu navíc ani 

nevyplývá, že by pracovní smlouva úžeji souvisela s jinou zemí. Podle článku 6(1) ŘÚ 

nemůže být zaměstnanec v důsledku volby práva zbaven ochrany, kterou mu poskytují 

kogentní ustanovení práva, které by bylo použito v případě neexistence volby práva. Jak 

uvádí Chesire, North, Fawcett97, smyslem tohoto článku je, aby se zaměstnanec mohl 

spolehnout na ochranu, jež mu poskytují kogentní normy působící na území, kde 

obvykle vykonává svou pracovní činnost, pokud ochrana, jež mu tyto normy poskytují 

je vyšší než ochrana, jež mu poskytuje zvolené právo. Pokud by mu však vyšší míru 

ochrany poskytovaly normy zvoleného práva, pak není potřeba aplikovat kogentní 

                                                      

97  Cheshire, North, Fawcett,  Private International Law  14th Edition    OXFORD University Press 
(2OO8)  s. 1650-1660. 
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normy práva jinak příslušného. Český soud by tak musel zvažovat, zda je zaměstnanec 

v důsledku volby cizího práva zbaven ochrany, jež mu poskytují daná kogentní normy 

zákoníku práce-§ 44 odst. 2 a § 46 odst. 1 zákoníku práce- a pokud dospěje ke 

kladnému závěru, pak by měl na případ § 44 odst. 2 a § 46 odst. 1 zákoníku práce 

aplikovat a vyslovit neplatnost výpovědi.               

Pokud by však daný případ byl jiný v tom, že by místem výkonu práce nebyla ČR a 

pracovní smlouva by ani jinak úžeji nesouvisela s ČR a zvoleným právem by bylo právo 

jiné než české, pak v případě, že by daný spor rozhodoval český soud, by se český soud 

mohl zabývat tím, zda daná ustanovení pracovního práva mají imperativní povahu, zda-

li účel těchto ustanovení a zájmy stran či jiné naléhavé důvody vyžadují, aby byla daná 

ustanovení dle článku 7(2) ŘÚ na případ aplikována. Pokud by český soud musel případ 

rozhodovat již dle Nařízení Řím I. Vypadala by situace takto: Na situaci, na kterou-jak 

jsem výše popsala- použil článek 6 ŘÚ, by aplikoval ustanovení článku 8 Nařízení, a 

postupoval by stejně, jako je popsáno výše při aplikaci článku 6 ŘÚ výše.  Pokud by se 

však jednalo o situaci, ve které jsem výše odkázala na použití článku 7(2) ŘÚ, aplikoval 

by článek 9(2) Nařízení a opět by postupoval stejně, jako je popsáno výše při aplikaci 

článku 7(2) ŘÚ.          

                                                   

Již jsem uvedla soudní rozhodnutí, ve kterých soudy rozhodovaly mezi ochranou 

smluvní svobody a ochranou osoby obchodního zástupce, rovných soutěžních 

podmínek, osoby zaměstnance. Ráda bych teď uvedla ještě jedno rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR z nedávné doby. Myslím, že je vhodné zde toto rozhodnutí uvést proto, že 

ukazuje, jak se soud vypořádává se sporem, v němž  se musí rozhodnout, zda se přikloní 

spíše k ochraně smluvní svobody stran a ochraně principu pacta sunt servanda 

v soukromoprávních vztazích nebo k ochraně hodnoty, jež chrání kogentní norma-

dobrých mravů. Samozřejmě, že je třeba poskytovat ochranu všem uvedeným 

hodnotám. Přesto, ale pokud se v případu tyto hodnoty dostanou do rozporu, je právě na 

soudu, aby rozhodl, jak široce například vyloží dobré mravy a podle toho, pak rozhodne 

ve prospěch smluvní svobody stran či například shledá dohodu stran pro rozpor 

s dobrými mravy neplatnou.  Ve výše uvedeném případě rozhodl Nejvyšší soud ve 

prospěch smluvní svobody. Rozhodl by Nejvyšší soud ve prospěch smluvní svobody 

stran i v případě, kdy by se smluvním ujednáním strany vyhnuly aplikaci některých 
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kogentních ustanovení Obchodního zákoníku chránících poctivost obchodního styku? 

Shledal by, že tato ustanovení jsou imperativní povahy protože, jak uvádí ve svém výše 

popsaném rozhodnutí, “předmětem jejich úpravy jsou natolik zásadní skutečnosti, že 

musí být v mezích předmětu úpravy použity vždy bez ohledu na to, kterým právem se 

na základě ujednání účastníků řídí daný právní vztah“? Pro zodpovězení této otázky 

bych teď ráda uvedla jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2008. Toto rozhodnutí 

sice řeší spor těchto hodnot pouze ve vztahu bez mezinárodního prvku. Podle mého 

názoru je však přesto prospěšné jej zde z výše popsaných důvodů uvést.    

               

Dobré mravy, smluvní svoboda podnikatelů a pacta sunt servanda u Nejvyššího 

soudu ČR                                         

Na následujícím případu bych také ráda ukázala, jak obtížně se hledá ona hranice 

určující, kdy je ještě žádoucí subjekty v soukromoprávních obchodních  vztazích chránit 

a kdy už nikoliv. Případ, který uvádím se týká obchodního vztahu mezi objednatelem 

(který byl subdodavatelem ) a zhotovitelem. Tyto dvě strany spolu uzavřely smlouvu o 

dílo. Obě strany sídlily v ČR, smlouvu uzavřeli v ČR, místo plnění bylo také v ČR. 

Strany ani neprovedly volbu práva. Jejich vztah ze smlouvy o dílo se tedy řídil výlučně 

právem ČR.  Nejednalo se o vztah s mezinárodní prvkem.  Mezi stranami vznikl spor, 

který se dostal v rámci dovolání až k Nejvyššímu soudu ČR (32 Cdo 2999/2008).  

                       

Okresní a následně Krajský soud řešily případ dvou podnikatelů, kteří mezi sebou 

uzavřeli  smlouvu o dílo. Zhotovitel (žalobce) splnil svůj závazek dílo pro objednatele 

(žalovaného) provést. Sporným mezi nimi bylo, zda je nárok žalobkyně na zaplacení 

ceny díla (jejíhož doplacení se v řízení domáhala) splatný a zda je tedy žalovaný 

v prodlení s plněním své povinnosti peněžitý závazek splnit.  Podle článku IV. smlouvy 

o dílo byla splatnost ceny díla vázána na skutečnost, až třetí osoba (hlavní investor) 

v rámci jiného vztahu poskytne objednateli (žalovanému) platbu. Objednatel při 

uzavření smlouvy zaplatil pouze zálohu. Poté, když zhotovitel věc předal objednateli, 

objednatel odmítl zaplatit zbytek ceny s odkazem na článek 4 ve smlouvě o dílo s tím, 

že on ještě nedostal peníze od třetí strany (hlavního investora). Podle dovolacího soudu: 

„Je pro posouzení věci rozhodující skutečnost, že ujednání stran v článku IV. smlouvy o 

dílo je neplatné podle §39 občanského zákoníku, podle něhož je neplatný ten právní 
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úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se 

příčí dobrým mravům. Jednou ze základních zásad vyjadřující požadavek dobrých 

mravů, z nichž vychází právní úprava obchodních závazkových vztahů, je, že úplatné 

plnění poskytuje za úplatu. Ujednání účastníků právního vztahu, které by tuto zásadu 

popíralo (například tím, že by připouštělo možnost přijmout úplatné plnění bez 

poskytnutí úplaty, aniž by pro to byl právem akceptovatelný důvod), by se příčilo 

dobrým mravům a bylo by proto podle § 39 občanského zákoníku neplatné. Tak tomu 

bylo i v této věci. Měla-li být podle článku IV. smlouvy splatnost ceny díla vázána na 

skutečnost, až třetí osoba v rámci jiného závazkového vztahu poskytne objednateli 

(žalovanému) platbu, může dojít k situaci (a v dané věci k ní také došlo), že třetí osoba 

objednateli nezaplatí a pohledávka zhotovitele díla (žalobkyně) na zaplacení ceny díla 

se tak nikdy nestane splatnou a tudíž vymahatelnou. V důsledku toho nastane stav, že 

ačkoli objednatel přijal od zhotovitele úplatné plnění, nebude povinen za ně poskytnout 

úplatu. Proto smluvní ujednání účastníků, které takový stav připouští, se příčí dobrým 

mravům a je proto podle §39 občanského zákoníku neplatné.“  Dovolací soud z tohoto 

důvodu tedy dovolání domáhající se zrušení rozsudku odvolacího soudu vyslovujícího 

neplatnost uzavřeného smluvního ujednání zamítl.       

                     

Na základě tohoto rozhodnutí  Nejvyššího soudu se možná někteří podnikatelé začnou 

obávat neplatnosti některých ujednání ve svých smlouvách. Není to ale jen jedno 

z mnoha rizik, kterým podnikatelé denně při své činnosti čelí? Anebo zareagují tak, jak 

by Nejvyšší soud uvítal a to tak, že nebudou uzavírat smlouvy, při jejímž přečtení je 

nezúčastněné osobě hned jasné, kdo má v daném vztahu “navrch“?    

                                                

Osobně si myslím, že Nejvyšší soud chtěl jen pohrozit stranám, které například díky 

svému postavení na trhu de facto nutí podnikatele podepisovat smlouvy s obrovskými 

penále za drobná zpoždění, smlouvy mezi dvěma stranami jsou velice nevyvážené 

v tom smyslu, že jedna strana má mnoho povinností, velké penále za jejich porušení a 

ještě je na ní mnohdy přesunuto i podnikatelské riziko strany druhé,….že je zde určitá 

mez. Myslím, že Nejvyšší soud chce upozornit strany na to, že takhle to dál nejde a že 

to jde dělat i jinak a tím dovést strany k tomu, aby “hrály férově“ a to bez ohledu na to, 

že si mohou dovolit diktovat podmínky. Samozřejmě takové rozhodnutí může vést 
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k mnoha podaným žalobám, nebo ho mohou zneužít strany, které smlouvu podepíší 

s vědomím, že je stejně neplatná a že pokud bude třeba soud zasáhne. Přesto osobně 

dané rozhodnutí hodnotím pozitivně. Při posuzování soukromoprávních vztahů mezi 

podnikateli lze sice namítat, že obě strany smlouvu uzavřeli a věděli, co uzavírají a jako 

profesionálové si měli být vědomi rizik, která v sobě taková dohoda skrývá.  Na druhou 

stranu je ale realitou, že podnikatelé jsou mnohdy velkými podniky a nadnárodními 

řetězci tlačeni do takových podmínek, které by v případě neexistence oprávněných obav 

z toho, že pokud nepodepíšu já, podepíše můj konkurent, nikdy nepodepsali. 

Podmínkou dlouhodobého úspěšného podnikání je mimo jiné i neustálé zvažování rizik, 

rozbor situace. Pro podnikatele je důležité, aby znal možná rizika a mohl zvážit, zda 

s druhou stranou bude obchodovat. Při obchodu nese riziko, že třeba strana, s kterou 

uzavřel obchod zkrachuje. Je však nepřijatelné, pokud-jako v našem případě-se od něj 

bude očekávat, aby na něj jiní podnikatelé přenášeli svá podnikatelská rizika a díky 

tomu se stali podnikateli podnikajícími bez jakéhokoliv rizika jen proto, že si díky 

svému postavení na trhu mohou diktovat podmínky. Myslím si, že Nejvyšší soud v 

tomto případě dobré mravy správně vyložil, když  smluvní ujednání, v důsledku něhož 

může nastat stav-kdy ačkoli objednatel přijal od zhotovitele úplatné plnění, nebude 

povinen za ně poskytnout úplatu-seznal neplatným.        

                                       

Co by se stalo ve zcela stejné situaci, která by se však lišila navíc jen v jediné věci a to 

v tom, že by si strany ve smlouvě o dílo zvolily cizí právo jako právo rozhodné.  Mohly 

by pak české soudy na případ aplikovat kogentní ustanovení českého práva, konkrétně  

§ 39 Občanského zákoníku a shledat tak smluvní ujednání pro rozpor s ním neplatným, 

ač dle stranami zvoleného práva by takové smluvní ujednání bylo platné? Rozeberme si 

nyní situaci nejprve dle Římské Úmluvy a poté podle Nařízení Řím I. Pokud by se 

strany dle článku 3(1) ŘÚ platně dohodly, že jejich vztah se bude řídit právem jiného 

státu než ČR, ale jinak by se jednalo o vztah čistě vnitrostátní, tzn. jediným 

mezinárodním prvkem by zde byla (dle článku 3 odstavce 1. ŘÚ) platně provedená 

volba cizího práva. Podle článku 3 Římské úmluvy je taková volba možná, i pokud se 

jinak všechny prvky vztahu váží k jediné zemi. Touto volbou se však strany podle 
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článku 3(3) Římské úmluvy nemohou vyhnout aplikaci kogentních norem98 práva země, 

s níž všechny okolnosti případu v okamžiku volby práva souvisejí (v tomto případě tedy 

českých kogentních norem, tedy i nepochybně §39  občan. z.). Tedy i v situaci, kdyby si 

strany zvolily cizí právo a strana by podala žalobu k soudu cizího státu,  musel by tento 

cizí soud aplikovat na případ §39 občanského zákoníku, vykládat by ho podle obecně 

přijímaného názoru musel tak, jak je vykládán soudy českými.    

                 

Pokud by však v situaci popsané v předchozím odstavci volba práva či sudiště nebyla 

jediným mezinárodním prvkem (pokud by například jedna ze stran byla cizím státním 

příslušníkem a podnikala by na území jiného státu), pak by se článek 3(3) ŘÚ už 

neaplikoval a bylo by podle mého názoru otázkou, zda by §39 občan.z. odkazující na 

dobré mravy mohl představovat “overriding rules“, tedy imperativní normy, které se 

prosadí vždy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí rozhodného práva. Pokud 

bychom na tuto otázku chtěli najít odpověď, pak by bylo vhodné srovnat dvě situace. V 

jedné jde o vztah mezi obchodním zástupcem a zastoupeným. V druhé o vztah mezi 

podnikateli, v němž jeden je silný a může si diktovat ”nelidské” podmínky. V první 

situaci ESD dospěl k závěru, že finanční zajištění obchodního zástupce poté, co je s ním 

smlouva vypovězena dříve než uplyne doba její platnosti, je natolik důležité pro 

fungování vnitřního trhu Společenství, že právní normy zajišťující toto finanční 

zaopatření jsou imperativní povahy. V druhé situaci bychom díky první situaci mohly 

dovodit toto: ochrana poctivosti obchodního styku na území ES je tak důležitá pro 

správné fungování vnitřního trhu, že je na ní třeba bezvýjimečně trvat a normy toto 

zajišťující mají imperativní povahu. Je však třeba si uvědomit, že právě za takovéto 

konstrukce byl ESD v souvislosti se svým rozhodnutím v případu Ingmar kritizován. Z 

tvrzení mnoha autorů99 i z  nového užšího a přesnější pojetí imperativních norem v 

nových Římských instrumentech lze uzavřít, že k imperativním normám je třeba 

přistupovat restriktivně a nevytvářet právě takové konstrukce, jako jsem ukázala výše. 

Jen tak můžeme v této oblasti dospět k vyšší míře právní jistoty v mezinárodním 

                                                      

98 Anglické znění článku 3(3) ŘÚ viz. Poznámka pod čarou č.32. 
99  Verhagen, H.L.E.   The Tension between Party Autonomy and European Union Law: Some 
Obseravtions on Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc.   51 International&Comparative 
Law Quarterly(2002) s.10; Petr Bříza (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního 
obchodního styku podle Římské úmluvy a nového nařízení Řím I, Právní rozhledy 2/2009. 
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obchodním styku.                   

Na základě výše uvedeného se domnívám, že §39 českého občanského zákoníku 

imperativní normou není. Přesto by smlouvu, jež by české soudy shledaly neplatnou pro 

rozpor s dobrými mravy na základě §39 občanského zákoníku mohly shledat neplatnou 

i soudy jiných států. Jak uvádí Dicey, Morris, Collins100  anglické soudy mnohokráte 

judikovaly, že “v případě, kde je smlouva v civilizované zemi  považována za neplatnou 

z důvodu nemorálnosti, bude považována za neplatnou všemi soudy civilizovaných 

zemí.” Uvádějí, že by se tak před anglickým soudem stalo v rámci uplatnění výhrady 

veřejného pořádku. Je však otázkou, zda by výše popsané smluvní ustanovení o přenosu 

podnikatelského rizika bylo považováno za natolik rozporné s mravností, že by soudy 

jiných civilizovaných států vůči takovému smluvnímu ujednání uplatnily výhradu 

veřejného pořádku, jež se má použít pouze v absolutně výjimečných případech. Podle 

profesorky Pauknerové, lze obsah veřejného pořádku dovodit v ČR například z Listiny 

základních práv a svobod a z dalších základních předpisů, případně i soudních 

rozhodnutí, která se zabývají touto otázkou. Je podle ní potřebné si i uvědomit, že se 

dnes formuje i evropský veřejný pořádek, který představují základní zásady evropského 

prav, a to opět ve zcela konkrétní souvislosti. Vždy bude záležet na konkrétním 

posouzení daného případu.101 Spíše však soudy rozpor s dobrými mravy zkoumají při 

posuzování rozporu s veřejným pořádkem podle článku 16 ŘÚ. Jako příklad rozhodnutí, 

v němž si soud takto počínal Petr Bříza uvádí rozhodnutí německého soudu LG 

Dusseldorf z roku 2002.102 V tomto rozhodnutí soud dospěl k tomu, že smlouva nebyla 

v rozporu se soutěžním právem ES, které má povahu imperativní normy práva fora. 

Poté, co k tomuto závěru dospěl, zabýval se tím, zda je tato smlouva v rozporu s 

dobrými mravy a zda tak v souladu s článkem 16 ŘÚ může proti této smlouvě uplatnit 

výhradu veřejného pořádku. Příklady rozhodnutí, ve kterých anglické soudy shledaly 

rozpor s pravidly morálky a aplikovaly přitom institut veřejného pořádku uvádí Dicey, 

Morris, Collins.103 Uvádí například tato rozhodnutí: Rousillon v Rousilon (1880), Fraser 

v Buckle (1996).                            

                                                      

100  Dicey, Morris and Collins  The Conflict of Laws 14th Edition Sweet&Maxwell  (2008),  s. 1628. 
101  M. Pauknerová,  Evropské mezinárodní právo soukromé C.H. Beck 2008, s. 249. 
102  OLG Dusseldorf   12 O 415/98/. 
103  Dicey, Morris and Collins  The Conflict of Laws 14th Edition Sweet&Maxwell  (2008),  s. 1628. 
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IX. Závěr                  

Při posuzování vztahů mezi podnikateli musíme mít neustále na paměti, že se 

pohybujeme v oblasti soukromého práva, v oblasti, kde každý může činit, co není 

zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Pro zákonodárce 

v oblasti soukromého práva by též mělo platit pravidlo, aby svými pravidly a limity 

neomezoval svobodu jednotlivců více než je nezbytné. Zákazy a příkazy omezující 

svobodu jednotlivce jsou právě obsaženy v kogentních normách. Dle Viktora Knappa104 

právo, které svobodu člověka chrání, je zároveň per defentionem omezuje, přičemž míra 

a intenzita tohoto omezení závisí na intenzitě společenské zájmu, který právní norma 

chrání. Na té pak závisí i způsob, kterým je právo omezuje, tzn. i skutečnost, zda ji 

omezuje kogentně či dispozitivně. Tam, kde je tento zájem velmi intenzivní, omezuje ji 

norma kogentní. Je-li méně intenzivní, nastupuje norma dispozitivní, která lidskou 

svobodu neomezuje vůbec, nýbrž jí klade meze teprve a posteriori, tj. tehdy, když už si 

ji lidé omezili sami autonomně. Vytvoření takových norem, které by reflektovaly 

skutečné potřeby ochrany společenských zájmů je úkolem zákonodárce. Aplikace 

právních norem na daný případ a zodpovězení si na otázku zda právo aplikuji v míře, 

která je nezbytná k ochraně zájmů, pro kterou bylo vytvořeno, jest úkolem soudce. 

Cílem této diplomové práce bylo ukázat, jak byla a je hledána rovnováha mezi ochranou 

svobody jednotlivce a ochranou jiných hodnot kogentními normami 

v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. Definitivní odpověď na tuto 

otázku najít nelze. Vždy je třeba v konkrétním případě onu rovnováhu hledat. Při 

hledání této rovnováhy by však podle mého názoru soudce neměl mít zcela volné ruce. 

Pro subjekty v soukromoprávních vztazích je důležitá určitá míra právní jistoty a 

předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Právní instrumenty (Nařízení Řím I a Nařízení 

Řím II), které ke konceptu imperativních norem přistupují restriktivně tak dle mého 

názoru přispějí ke zvýšení právní jistoty v oblasti závazkových vztahů s mezinárodním 

prvkem. Zároveň však soudci ponechávají dostatečný prostor pro vyvažování konfliktu 

různých hodnot v konkrétním případě. Vždy by při aplikaci imperativních norem však 

soudce měl mít na paměti potřeby, realitu obchodních vztahů a poučení z minulého 

režimu, že snaha regulovat vše končí velkým krachem. 

                                                      

104  V. Knapp, Teorie práva C.H.Beck   1995, s.55. 
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    Seznam použitých zkratek     

            

              

EHS                                                   -Evropské hospodářské společenství    

ES                                                      -Evropské společenství                 

ESD                                                   -Evropský soudní dvůr                 

EU                                                     -Evropská unie             

MPS                                                   -Mezinárodní právo soukromé           

Nařízení Brusel I                              -Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o soudní   

                příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí 

     ve věcech občanských a obchodních                   

Nařízení Řím I                                  -Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008, o právu  

                rozhodném pro smluvní závazkové vztahy    

Nařízení Řím II                                -Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007, o právu  

     rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy  

Obč.z.                                                -zákon č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění  

                pozdějších předpisů        

Obch.z.                                              -zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve  

     znění pozdějších předpisů                    

OSŘ                                                   -zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve  

                znění pozdějších předpisů             

ŘÚ                                                     - Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní  

     závazkové vztahy                  

SES                                                -Smlouva o založení Evropského společenství    

ZMPS                                                 - zákon č. 97/1963 Sb., zákon o mezinárodním  

       právu soukromém a procesním, ve znění   

                  pozdějších předpisů       
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                                       Příloha k diplomové práci      

 Články 17, 18, 19 Směrnice Rady o koordinaci právní úpravy členských států 

týkající se nezávislých obchodních zástupců (86/653/EHS) 

PREAMBULE SMĚRNICE: vzhledem k tomu, že rozdíly vnitrostátních právních předpisů v 

oblasti obchodního zastoupení značně ovlivňují podmínky hospodářské soutěže a výkon tohoto 

povolání uvnitř Společenství a poškozují úroveň ochrany obchodních zástupců v jejich vztazích 

se zmocniteli a bezpečnost obchodů; že tyto rozdíly mimo jiné mohou značně omezovat 

uzavírání a plnění smluv o obchodním zastoupení mezi zmocnitelem a obchodním zástupcem 

usazenými v různých členských státech;          

vzhledem k tomu, že obchod se zbožím mezi členskými státy má probíhat za podmínek 

obdobných podmínkám jednotného trhu, což vyžaduje sblížení právních řádů členských států v 

míře nezbytné pro řádné fungování společného trhu; že z tohoto ohledu ani sjednocené kolizní 

normy neodstraňují v oblasti obchodního zastoupení výše uvedené nevýhody a neumožňují tedy 

vyhnout se navrhované harmonizaci;         

vzhledem k tomu, že z tohoto hlediska musí být právní vztahy mezi obchodním zástupcem a 

zmocnitelem řešeny přednostně;        

                                

Článek 17                                 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby obchodní zástupce po zániku smlouvy získal 

odškodnění podle odstavce 2 nebo náhradu škody podle odstavce 3.                        

2. a) Obchodní zástupce má nárok na odškodnění, jestliže- zmocniteli přivedl nové zákazníky 

nebo podstatně zvýšil objem obchodu se stávajícími zákazníky a zmocnitel má i nadále 

podstatné výhody z obchodu s těmito zákazníky, A - zaplacení této odměny je spravedlivé s 

ohledem na všechny okolnosti, zejména na provize, o které obchodní zástupce přichází a které 

vyplývají z obchodu s těmito zákazníky. Členské státy mohou stanovit, že mezi tyto okolnosti 

náleží rovněž použití či vyloučení konkurenční doložky ve smyslu článku 20;b) Výše 

odškodnění nesmí překročit částku rovnající se ročnímu odškodnění vypočítanému z průměrné 

roční odměny pobírané obchodním zástupcem během pěti posledních let, a pokud smlouva trvá 

dobu kratší než pět let, je odškodnění počítáno z průměru za dotčené období trvání smlouvy;c) 

Poskytnutí odškodnění nezbavuje obchodního zástupce možnosti žalovat na náhradu škody               

3. Obchodní zástupce má právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku zániku vztahů 

se zmocnitelem. Tato škoda vzniká zejména, dojde-li k jejich zániku za okolností,- které zbavují 

obchodního zástupce provizí, které by při řádném plnění smlouvy získal, a za okolností, které 

zmocniteli poskytují značné výhody spojené s činností obchodního zástupce, NEBO- které 
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obchodnímu zástupci neumožní umořit náklady a výdaje, které vynaložil na splnění smlouvy na 

doporučení zmocnitele.                               

4. Nárok na odškodnění podle odstavce 2 nebo na náhradu škody podle odstavce 3 rovněž 

vzniká, jestliže k zániku smlouvy dojde v důsledku úmrtí obchodního zástupce.                                                                           

5. Obchodní zástupce ztrácí nárok na odškodnění podle odstavce 2 nebo nárok na náhradu 

škody podle odstavce 3, jestliže zmocniteli neoznámí ve lhůtě jednoho roku od zániku smlouvy, 

že hodlá svůj nárok uplatnit.                                                                                                                                                                     

6. Komise podá Radě do osmi let po oznámení této směrnice zprávu o provádění tohoto článku, 

a popřípadě jí předloží návrhy na změny.       

                                                             

Článek 18   Odškodnění nebo náhrada podle článku 17 se nevyplatí, a) jestliže zmocnitel 

vypoví smlouvu z důvodu neplnění povinností ze strany obchodního zástupce, které by podle 

vnitrostátních právních předpisů opravňovalo k okamžitému zániku smlouvy;b) jestliže smlouvu 

vypoví obchodní zástupce , ledaže důvodem této výpovědi jsou okolnosti na straně zmocnitele, 

vysoký věk, choroba nebo nemoc obchodního zástupce, a z těchto důvodů na něm nelze 

spravedlivě požadovat, aby nadále vykonával své činnosti;c) jestliže obchodní zástupce po 

dohodě se zmocnitelem postoupí práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o obchodním 

zastoupení třetí osobě. 

Článek 19   Strany se nemohou před zánikem smlouvy odchýlit od článků 17 a 18 v neprospěch 

obchodního zástupce. 
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                                             Resumé                           

      Mandatory Rules In International Business    

                       

My work researches mandatory rules in international business focussing on EU Member 

States. In international business, mandatory rules remain binding for the parties in a 

contractual or non-contractual relationship no matter what they agreed on or what law 

they chose to rule their relationship. Their main purpose is to protect certain values. 

Since these rules may  impact the parties’ original agreement and since there is no 

reference list to state which rules are mandatory, it is important to understand their 

purpose and their evolution in order to understand their concept and application. My 

work provides  the reader with a factual basis for such knowledge  and also draws the 

reader´s attention to the conflict between a contractual freedom (which is very 

important for the effective functioning of international business) and the protection of 

various values by the mandatory rules. I demonstrate  how legal certainty  can be 

jeopardized when judicial decisions and  legislation  deal with this conflict  in 

potentially opposing manners. A common understanding of the  importance of legal 

certainty made EU States agree on a concept of mandatory rules in the European Rome 

Regulations  which will come into force soon. Subsequently, it will be possible to judge 

whether the solution will have been beneficial or not.      

             

The above will be explained in the following structure. Firstly, I will provide a reader 

with a theoretical analysis of mandatory rules and I will explain the difference between 

the mandatory rules and overriding mandatory rules. Then, a historical analysis will 

follow. In this part of my work, I will analyse the first judicial decisions dealing with 

this issue in different countries. The first international conventions dealing with 

mandatory rules will be mentioned. This will be followed by a detail analysis of a very 

important international legal document, The Rome Convention on the Law Applicable 

to Contractual Obligations, especially its provisions dealing with mandatory rules. 

Importance of this document may be seen also in a large number of states for which this 

Convention became binding. Analysis of judicial decisions that were applying the 

provisions of the Convention dealing with mandatory rules and historical and theoretical 

ground will help with a proper interpretation of the  particular Convention´s provisions. 



 

 

Such an analysis will help me to explain new legislative solution that (since the 17 th 

December 2009) replaced the Rome Convention, the Regulation Rome I. Concept of 

mandatory rules in the Regulation Rome I and Regulation Rome II will be explained.   

Since the arbitration is a very frequent way of solving disputes arising from 

international business, I will examine whether arbitrators have a duty to apply or at least 

to pay attention to mandatory rules. The whole work will be ended by a chapter on the 

czech judicial decisions dealing with mandatory rules. The main aim of this thesis is to 

show, how the balance between a protection of individual´s feedom and a protection of 

various values by mandatory rules has been sought. Although, there will never be a final 

solution in this search, a concept of mandatory rules that will increase legal certainty is 

very important. The concept of mandatory rules in Regulation Rome I is such.      
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