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ÚVOD 

 

V soukromoprávních vztazích si smluvní strany ujednávají celou řadu práv a 

povinností, které se týkají předmětu dané smlouvy, a to často i velmi detailním 

způsobem, ale ne vždy při uzavírání smluv dostatečně soustředí svou pozornost na 

potenciální možnost, že druhá smluvní strana nebude schopna anebo dokonce 

nebude ochotna dostát svým závazkům. Toto riziko je zjevné i v běžné vnitrostátní 

obchodní praxi a pokud se má daný obchod uskutečnit na poli mezinárodním, kde 

vynutitelnost plnění smluvního závazku závisí na mnoha různých aspektech, je 

význam použití zajišťovacích prostředků o to vyšší, již jen s ohledem na vzdálenost 

subjektů takového vztahu. 

Reálná vynutitelnost plnění závazku může být tradičně ovlivněna řadou 

okolností, ať již je to konkrétní vnitrostátní právní úprava, kterou se předmětný vztah 

řídí, nebo aktuální ekonomické postavení dlužníka či předem zvolený způsob řešení 

sporů – tj. zda je bude řešit soud nebo se mají řešit v rozhodčím řízení. Jde-li o 

smluvní vztah spadající pod závazky s mezinárodním prvkem, podstatným 

hlediskem se vedle ekonomické situace dlužníka a způsobu řešení případných sporů 

stává i místo řešení sporů, rozhodné právo nebo možnost výkonu rozhodnutí na 

dlužníkovi se sídlem v odlišném státě.  

Zajištěním závazku se rozumí souhrn právních prostředků, jejichž použitím si 

účastníci smluvních vztahů výrazně zvyšují jistotu, že jejich pohledávky budou 

splněny. Právo nabízí celou řadu zajišťovacích institutů, u každého z nich se pak 

objevuje jiná kombinace funkcí nebo jiná převažující funkce, přičemž právě výběr 

vhodné formy zajištění odráží nejen správné uvědomění si možných rizik daného 

konkrétního obchodního případu, ale i míru odpovědnosti jednotlivých účastníků. 

Vzhledem k rozmanitosti a pestrosti obchodních vztahů není možné jednoznačně 

nastavit pravidla a zformulovat návod na ideální způsob zajištění pro různé typy 

smluvních závazků. Každý obchodní případ má svá specifika, ať už je uskutečňován 

mezi subjekty jednoho státu nebo na poli přeshraničního obchodu.  

V každém případě mohou zajišťovací prostředky být velmi prospěšné i při 

rozhodování, zda ten který obchod uzavřít či nikoliv, pomáhají totiž překonat 

nejistotu a obavy smluvních stran zejména u složitějších obchodů nebo u obchodů, ve 

kterých jde o vysoké finanční částky. Zvlášť důležitou, dalo by se říci nezaměnitelnou 

roli sehrávají zajišťovací instituty v oblasti bankovnictví při poskytování úvěrů 

fyzickým či právnickým osobám, kde jsou pro svou schopnost výrazně snížit riziko 
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ztráty poskytnutých finančních prostředků velmi často nutným a základním 

předpokladem pro získání jakéhokoliv úvěru.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   Goode Roy, Kronke Herbert, McKendrik Ewan, Wool Jeffrey: Transnational Commercial Law, Text, Cases and 

Materials, Oxford University Press, 2007, s. 471 – 473. 
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ČÁST I. - MEZINÁRODNÍ  PRVEK 

 

1.)   POJEM  MEZINÁRODNÍHO  PRVKU  V  SOUKROMOPRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH 

Pokud se soukromoprávní vztahy přestanou plně uskutečňovat uvnitř hranic 

jednoho státu a v některém jejich prvku se objeví určité spojení s cizím státem, pak se 

řadí mezi vztahy označované jako soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, 

které společně tvoří zvláštní právní odvětví mezinárodní právo soukromé, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda se jedná o vztahy z oblasti práva obchodního, občanského, 

pracovního nebo rodinného. 

Pojem „mezinárodní prvek“ v právní teorii někdy nahrazovaný výstižnějším 

termínem „zahraniční prvek“, právní předpisy nedefinují. Zákon č. 97/1963 Sb. o 

mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen „zákon o mezinárodním 

právu soukromém“), jako základní pramen práva v této právní oblasti u nás, používá 

tento pojem jen ve svém úvodu (§ 1) v rámci vymezení účelu zákona a jeho věcné 

působnosti. Právní teorie jej nicméně charakterizuje všeobecně uznávaným a 

ustáleným způsobem.2 Mezinárodní prvek je dán, jestliže posuzovaný 

soukromoprávní vztah má právní vztah k zahraničí v(ve): 

(i) subjektu právního vztahu  

(tzn. účastník má cizí státní příslušnost, nebo jako právnická osoba byl 

založen podle cizího práva, popř. má bydliště či sídlo v zahraničí), 

nebo 

(ii) objektu právního vztahu a jiné skutečnosti právně relevantní pro vznik 

a existenci takového vztahu 

(tzn. předmět závazku má být realizován v zahraničí, popř. je umístěn 

v cizím státě apod.), nebo 

(iii) spojitosti nebo právní závislosti (tj. akcesoritě) na jiném právním 

vztahu, který se řídí cizím právním řádem. 

Právní teorie zároveň dodává, že právní vztah k zahraničí by měl být vždy 

společensky dostatečně významný, tj. při objektivním posouzení všech okolností by 

pro účastníky vztahu neměl být zjevně zanedbatelný. 3 

 

                                                 
2   Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 18.  
3   Tamtéž. 
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2.)  RELATIVNĚ MEZINÁRODNÍ PRVEK / ABSOLUTNĚ MEZINÁRODNÍ 

PRVEK 

Podle toho, zda na dané soukromoprávní vztahy lze hledět jako na vztahy 

s mezinárodním prvkem pouze ze strany orgánu toho státu, který je posuzuje, nebo 

ze strany orgánu kteréhokoliv státu, jsou v teorii rozlišovány soukromoprávní vztahy 

s relativně mezinárodním prvkem a soukromoprávní vztahy s absolutně 

mezinárodním prvkem.4 

Soukromoprávní vztahy s relativně mezinárodním prvkem mají ve všech 

svých prvcích vztah jen k jedinému cizímu státu, přičemž pro orgány tohoto cizího 

státu by šlo jen o vztahy čistě vnitrostátní povahy. Je tu však určitý důvod pro 

rozhodování o takovém vztahu v jiném než domovském státě. Tyto vztahy se také 

někdy označují jako zahraniční vnitrostátní vztahy. 

O soukromoprávní vztahy s absolutně mezinárodním prvkem jde tehdy, 

pokud mají právní vztah k více než jednomu cizímu státu. To znamená, že orgánu 

kteréhokoliv státu, jehož by se daný případ mohl týkat, se tyto vztahy jeví jako vztahy 

s mezinárodním prvkem. Právě tento typ vztahů je vhodný pro unifikaci právní 

úpravy mezinárodními smlouvami. 

V obchodních závazkových vztazích, se objevují obě varianty. Právní vztahy 

ze zajišťovacích prostředků představují poměrně specifickou skupinu vztahů, přesto 

se v praxi lze u zajištění setkat také s oběmi variantami. 

 

3.)   SÍLA  (VÝZNAMNOST)   PRÁVNÍHO  VZTAHU  K  ZAHRANIČÍ  

Jak již bylo řečeno, aby určitý závazek byl posuzován jako vztah 

s mezinárodním prvkem, je nutné aby mezinárodní prvek takového závazku 

dosahoval určité síly, resp. aby se právní vztah takového závazku k zahraničí 

objektivně jevil jako dostatečně významný.  

V posuzování významnosti mezinárodního prvku je důležitým právě 

objektivní přístup. Zřejmým důvodem pro to je obecný požadavek na zajištění právní 

jistoty. V každém jednotlivém případě a na každého účastníka právních vztahů je 

třeba používat stejných hodnotících kritérií. Nelze plně vycházet jen ze subjektivní 

představy samotných účastníků daného soukromoprávního vztahu. Vztahy vznikající 

ze zajištění závazků se navíc vyznačují mnohostí subjektů, což znamená, že je o to 

                                                 
4   Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 19.  
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složitější dosáhnout konsensu, protože ne každý z nich bude mít shodný názor na to, 

zda v jejich konkrétním případě zajišťovacího vztahu má mezinárodní prvek 

dostatečnou sílu, aby opravňoval k použití norem mezinárodního práva soukromého. 

Význam objektivity spočívá také v možnosti formování odpovídající judikatury, která 

pak představuje důležité vodítko, při řešení otázky, zda se vztah k zahraničí u 

konkrétního závazku dá považovat za dostatečně kvalitní. Judikatura vždy pomáhá 

utvářet právní povědomí subjektů právních vztahů, bez ohledu na to, zda má obecně 

závaznou povahu či nikoliv. 

Skutečnost, že se smluvní strany výslovně dohodly, že jejich vztah obsahuje 

dostatečně významný mezinárodní prvek, je možné při objektivním posuzování 

tohoto vztahu zohlednit, ale jen jako podpůrný argument. Je třeba si totiž uvědomit 

riziko, že skrytým záměrem takové dohody by mohlo být obcházení norem 

vnitrostátního práva, a to zvláště tehdy, pokud se v daném případě vztah k zahraničí 

zdá zjevně bezvýznamný. 

V této souvislosti je ovšem také nutné upozornit na institut právního systému 

common law známý pod pojmem single country contracts, které představují zvláštní 

typy smluvních závazků, jenž mají ve všech svých prvcích vztah jen k jediné zemi,          

a mezinárodním prvkem je u nich pouze okolnost, že si strany zvolily rozhodné 

právo jiné cizí země. Tento koncept převzaly závazné prameny evropského práva 

(blíže viz část IV této práce)5, proto je nezbytné je vzít v úvahu i v národním právním 

prostředí. 

U zajišťovacích vztahů není vždy snadné posoudit mezinárodní prvek, 

protože jde o vztahy, které jsou sami o sobě relativně komplikované a často obsahují 

vztah k zahraničí v jiných vztazích s nimi souvisejících. Nicméně v praxi se objevují 

spíše případy, kdy zajišťovací vztahy obsahují mezinárodní prvek ve více různých 

oblastech a pak není nutné ani řešit otázku síly (kvality) právního vztahu k zahraničí. 

 

4.)   MEZINÁRODNÍ  PRVEK  VE  VZTAZÍCH  VZNIKAJÍCÍCH  PŘI  

ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ 

Subjekty právních vztahů nelze zaměňovat za strany právních vztahů ve 

smyslu jednostranných či vícestranných právních úkonů, protože subjektem právního 

                                                 
5   Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, Řím 1980 - součástí českého právního řádu od 1.7.2006; 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy (Řím I) - na území ČR účinné od 17.12.2009. 
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vztahu je každá osoba, které z daného vztahu plyne nějaké právo nebo povinnost (ve 

smyslu relativních práv nikoliv práv absolutních). Například vezmeme-li v úvahu 

ručení, jako jednostranný právní úkon podle § 303 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), subjektem takového vztahu není jen 

ručitel sám, ale i dlužník jehož závazek ručitel zajišťuje, nebo věřitel, vůči kterému své 

ručitelské prohlášení ručitel činí a který je pak oprávněn domáhat se na ručiteli 

splnění dlužníkova závazku. Zajišťovací vztahy se zpravidla vyznačují početností 

subjektů a mezinárodní prvek může spočívat v zahraničním sídle nebo zahraničním 

bydlišti kteréhokoliv z nich. Každopádně případy, kdy existence mezinárodního 

prvku spočívá právě ve skutečnosti, že v daném vztahu vystupuje zahraniční subjekt, 

jsou v praxi asi nejčastější. Pojem „zahraniční“ subjekt však přináší komplikace při 

snaze jej jednoznačně definovat, protože definice obsažené v jednotlivých v úvahu 

přicházejících právních předpisech nejsou vždy zcela totožné. Proto bude třeba 

posuzovat jej vždy podle konkrétního předpisu upravujícího danou oblast vztahů.6 

Za objekt právního vztahu se považuje konkrétní předmět práv a povinností, 

kterého se právní vztah týká, tzn. věc, právo nebo jiná hodnota jako předmět práv a 

povinností. V případě zajišťovacího prostředku jakým je např. zástavní právo, by 

objektem byla vždy zástava, tj. zastavovaná nemovitost, zastavovaná movitá věc, 

zastavovaná pohledávka, popř. zastavovaný obchodní podíl či cenný papír. Spočívá-li 

mezinárodní prvek právě v objektu zajišťovacího vztahu, znamená to například, že 

zastavovaná nemovitost se nachází v cizím státě. Nelze zapomínat ani na jiné 

skutečnosti právně relevantní pro vznik a existenci zajišťovacího vztahu, které rovněž 

mohou představovat mezinárodní prvek. Za takovou skutečnost lze označit např. 

samotné jednání (činnost) účastníků regulované právním vztahem. U zajišťovacích 

vztahů je takovým jednáním většinou poskytnutí něčeho, prohlášení o něčem, což 

zřejmě povede ke spojení s dalším mezinárodním prvkem spočívajícím v subjektu 

zajišťovacího vztahu nebo v akcesoritě zajišťovacího vztahu k hlavnímu zajištěnému 

závazku, popř. spočívající v souvislosti s jiným právním vztahem, jenž se řídí cizím 

právem. 

Zajišťovací instituty představují velmi různorodou skupinu závazků. 

V mnohém se liší, jsou diferencovány jak svým předmětem nebo obsahem, tak i 

subjekty. Nicméně všechny spojuje jejich akcesorický vztah k hlavnímu závazku, 

který zajišťují. Zmíněná akcesorita se projevuje v závislosti zajišťovacího závazku na 

                                                 
6   Pauknerová Monika: K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem I. část; Právní 

praxe v podnikání, ročník 1994, číslo 11, s. 4. 
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hlavním zajištěném závazku. Tzn. aby vůbec nějaký vztah ze zajištění mohl 

vzniknout, musí nejprve existovat nějaký jiný právní vztah, jehož obsahem je určitá 

pohledávka, jejíž splnění lze zajistit některým ze zajišťovacích institutů. Půjde-li u 

hlavního závazku o vztah s absolutně mezinárodním prvkem, tzn. hlavní závazek se 

bude řídit cizím právním řádem, protože obsahuje sám o sobě mezinárodní prvek 

(např. předmět tohoto vztahu je umístěn v zahraničí), pak může nastat situace, že 

zajišťovací závazek nebude sám o sobě již další mezinárodní prvek obsahovat a cizího 

práva se na něj použije pouze z důvodu jeho souvislosti a akcesority s vztahem 

hlavním. Pokud by ale šlo o případ hlavního závazku s relativně mezinárodním 

prvkem, to znamená že, hlavní závazek by byl plně ve všech svých prvcích podřízen 

jedinému cizímu právnímu řádu, pak by se v praxi pravděpodobně těžko hledal 

případ, kdy by zajišťovací závazek sám o sobě neobsahoval vlastní mezinárodní 

prvek. Podíváme-li se tímto způsobem na případ zajištění závazku uhradit kupní 

cenu nemovitosti ručením třetí osoby, pak může dojít k tomu, že ručitel, prodávající i 

kupující budou mít bydliště ve státě soudu, ale nemovitost, která je předmětem 

koupě, se bude nacházet v jiném státě než je stát soudu (ručitelský závazek žádný 

vlastní mezinárodní prvek neobsahuje, přesto se na něj použije norem mezinárodního 

práva soukromého). Bude-li mít v obdobném případě bydliště ve státě soudu ručitel, 

přičemž ale kupující i prodávající budou mít své bydliště v cizím státě (oba ve 

stejném), a to státě, kde bude umístěna i předmětná kupovaná nemovitost, takže 

soudu se hlavní vztah vyplývající z kupní smlouvy bude jevit jako zahraniční 

vnitrostátní vztah, pak i samotné ručení bude obsahovat vlastní mezinárodní prvek 

spočívající např. ve způsobu vzniku takového zajištění (prohlášení ručitele vůči 

věřiteli, jako zahraničnímu subjektu, dohoda mezi ručitelem a dlužníkem, jako 

zahraničním subjektem) či v obsahu tohoto zajištění (platba kupní ceny za dlužníka 

na účet věřitele do zahraničí). 
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ČÁST II. –  ZPŮSOBY  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKOVÝCH  PRÁVNÍCH 

VZTAHŮ 

 

1.)   PŘEHLED  JEDNOTLIVÝCH  FOREM  ZAJIŠTĚNÍ 

Smluvní strany závazkových právních vztahů bývají vždy v určité nejistotě 

ohledně toho, zda druhá smluvní strana splní svůj dluh vůči nim. Tato nejistota 

přitom může odrazovat od realizace řady oboustranně přínosných obchodů. Právní 

řád proto obsahuje možnosti, jak zvýšit jistotu věřitele, že jeho pohledávka bude 

splněna. Souhrnně se hovoří o zajištění závazků, případně o zajišťovacích institutech, 

zajišťovacích prostředcích nebo zajišťovacích instrumentech. Pod zajištěním závazku 

se rozumí souhrn právních prostředků, jejichž použitím si věřitel vytváří nejnutnější 

předpoklady pro uspokojení pohledávky v případech, kdy dlužník včas svůj dluh 

nesplní. Právní řád nabízí relativně širokou škálu těchto prostředků. Jsou upraveny v 

různých předpisech, především však v obchodním zákoníku a v zákoně                              

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Jejich přehled pak 

vypadá následovně: 

� zástavní právo 

� zadržovací právo 

� ručení 

� bankovní záruka 

� zajišťovací směnka 

� smluvní pokuta 

� zajišťovací převod práva 

� zajištění postoupením pohledávky 

� uznání dluhu (uznání závazku) 

� notářská (exekutorská) doložka o přímé vykonatelnosti 

� dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 

� výhrada vlastnictví 

� některé změny v osobě dlužníka 

� advokátní nebo notářská úschova (jistotní běžný účet) 

� finanční zajištění 

� jistota 
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Shora uvedený přehled zajišťovacích instrumentů je pouze demonstrativním 

výčtem. Některé z těchto institutů upravuje pouze obchodní zákoník (např. bankovní 

záruka, finanční zajištění), některé jen občanský zákoník (např. zástavní právo, 

zadržovací právo), úprava části z nich je obsažena v obou zmíněných předpisech 

(např. ručení, smluvní pokuta, uznání dluhu / závazku) a jiné jsou upraveny dalšími 

předpisy (např. advokátní či notářská úschova). V každém případě tento výčet 

neobsahuje výhradně instituty, které jsou obecně chápány jako formy zajištění, ale i 

další právní instituty, které primárně slouží v praxi k jinému účelu než je zajištění, 

zároveň však obsahují specifický zajišťovací potenciál, tzn. v určitých případech je 

možné u nich zajišťovací funkci nalézt. Za takový prostředek zajištění lze považovat 

například: změny v osobě dlužníka, výhradu vlastnictví, notářskou (exekutorskou) 

doložku o přímé vykonatelnosti. Dokonce i advokátní či notářskou úschovu, popř. 

jistotní běžný účet zřízený pro smluvní strany závazku finanční institucí, jako 

instituty používané k vypořádání kupní ceny, lze chápat jako způsob zajištění 

obchodní transakce, protože určitým způsobem zvyšují jistotu účastníků, že jejich 

pohledávky budou splněny (k tomu navíc chrání obě strany takových transakcí před 

neblahými následky zmaření plánovaného obchodu v jeho průběhu). Pokud jde o 

vzájemný vztah mezi právní úpravou zajišťovacích prostředků v obchodním                       

a občanském zákoníku, platí obecná zásada o specialitě obchodního zákoníku. 

Samostatnou úpravu vylučující použití občanskoprávní úpravy obsahuje obchodní 

zákoník v případě ručení, bankovní záruky, uznání závazku a finančního zajištění. 

Doplňující povahu k obecné a jinak použitelné úpravě občanského zákoníku mají 

ustanovení obchodního zákoníku o smluvní pokutě. Ostatní zajišťovací prostředky 

upravené občanským zákoníkem lze bez dalšího použít i na obchodní závazkové 

vztahy. 

 

2.)   FUNKCE  A  ÚČEL  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ 

Jak již vyplývá ze samotného pojmu zajištění, hlavním účelem zajištění 

závazků je zvýšit jistotu oprávněného na řádném a včasném splnění jeho pohledávky. 

Tato zajišťovací funkce, kterou lze označit za primární ve srovnání s dalšími funkcemi 

zajišťovacích institutů, je dána samotnou povahou těchto právních prostředků. Její 

podstatou u všech zajišťovacích prostředků je donutit určitým způsobem protistranu, 

aby dobrovolně plnila svůj závazek, a to řádně a včas. Právě různé způsoby, jakými 

tohoto cíle jednotlivé zajišťovací instituty dosahují, odrážejí jejich další funkce. 
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V první řadě lze hovořit o funkci sankční. Mají-li zajišťovací prostředky tuto 

funkci, pak dosahují svého účelu hrozbou sankce pro případ prodlení s plněním 

závazku. To znamená, že k původnímu závazku dlužníka přistupuje při prodlení s 

plněním takového závazku další závazek jako sankce. Sankce zpravidla nenahrazuje 

závazek původní a je vymahatelná společně s původním závazkem. Typicky sankční 

povahou disponuje smluvní pokuta. 

Významnou funkci zajišťovacích prostředků představuje funkce uhrazovací. 

V případě, že dlužník svou pohledávku neplní jak má, věřiteli je dána náhradní 

možnost uspokojení jeho pohledávky, a to bez ohledu na vůli dlužníka. Uhrazovací 

funkce převládá u zajišťovacích prostředků jakými jsou zástavní právo, zajišťovací 

převod práva, postoupení pohledávky či dohoda o srážkách ze mzdy. 

Jako další funkci lze jmenovat funkci preventivní. Řada zajišťovacích institutů 

působí preventivně, vede smluvní strany k plnění jejich závazků hrozbou určitých 

negativních důsledků v případě jejich neplnění, aniž by zároveň musela mít charakter 

sankční či uhrazovací. Preventivní funkci lze nalézt například u zadržovacího práva, 

výhrady vlastnictví, uznání dluhu či notářské (exekutorské) doložky o přímé 

vykonatelnosti. 

V poslední řadě je možné zmínit také funkci platební. Obdobně jako se 

zajišťovací prostředky někdy prolínají s právními prostředky čistě sankčními (např. s 

úrokem z prodlení), naráží na prostředky platební (např. šek, platební směnku, 

inkaso, akreditiv). Platební prostředky jsou využívány k zajištění bezpečnější a 

jednodušší realizaci platby. Oprávněnému z takové platby se mohou proto jevit jako 

určité zajištění závazku dlužníka zaplatit. Tento princip platí i naopak. Rovněž 

zajišťovací instituty mohou disponovat platební funkcí – viz bankovní záruka. 

Ne každá z forem zajištění obsahuje všechny shora zmíněné funkce, 

nejčastějším případem jsou zajišťovací prostředky, které tyto funkce různou měrou 

kombinují, přičemž některá z funkcí u nich většinou bývá převažující. Existenci 

zajišťovacích prostředků s funkcí čistě sankční, čistě uhrazovací nebo čistě preventivní 

však nelze vyloučit. Fakt, že jednotlivé zajišťovací prostředky disponují různými 

funkcemi, výrazně ovlivňuje správný výběr zajištění závazku.  

 

3.)   ROZHODNÉ  FAKTORY  PRO  SPRÁVNOU  VOLBU  ZAJIŠTĚNÍ 

Nezbytný předpoklad vhodné volby zajištění představuje nejen důkladné 

posouzení všech podmínek a okolností, za kterých dochází k uzavření smluvního 
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závazku, ale i dobrá znalost funkcí jednotlivých forem zajištění. Věnovat těmto 

skutečnostem náležitou pozornost se účastníkům smluvních vztahů rozhodně vyplatí. 

Každý ze zajišťovacích prostředků má své přednosti, ale i nedostatky. Při určování 

nejvhodnějšího způsobu zajištění je třeba přihlédnout k řadě okolností. Mezi ně patří 

hodnota zajišťované pohledávky, osoba dlužníka (z hlediska jeho solventnosti, 

postavení na trhu i jeho předpokládané ochoty dostát svým závazkům), zda 

zajišťovaná pohledávka je pohledávkou peněžitou či nepeněžitou, zda se jedná o 

obchodněprávní nebo občanskoprávní vztah, zda zde existuje možnost poskytnutí 

zajištění třetí osobou (pak je vhodné posoudit takovou třetí osobu stejným způsobem 

jako osobu samotného dlužníka), náklady na zřízení zajištění či zda se jedná o vztah 

s mezinárodním prvkem. Takovým faktorem je rovněž skutečnost, zda jde o 

zajišťovací prostředek uplatňovaný v předstihu, tj. ještě předtím než případně dojde k 

porušení povinnosti dlužníka (např. zástavní právo, bankovní záruka, ručení, 

smluvní pokuta), nebo ten, který je používán dodatečně, tj. až poté, co dojde k 

porušení povinnosti dlužníka (uznání závazku, zadržovací právo). Zajišťovací 

instituty obvykle sjednávané při vzniku hlavního závazku sice mohou být sjednány 

kdykoliv později v jeho průběhu (až do doby prodlení s jeho plněním), ale problém, 

který v takovém případě v praxi zpravidla nastane, je chybějící vůle ze strany 

povinného. Ohrožený věřitel má v těchto situacích značně slabší postavení než při 

sjednávání závazku. 

Nalézt univerzální recept na rozhodování o otázce způsobu zajištění závazku 

pravděpodobně není možné. Ne každý zajišťovací prostředek má rovnocennou 

schopnost krýt ve stejném rozsahu různé hodnoty zajišťovaných závazků a pestrost 

obchodních případů je příliš velká. Značně omezenou schopnost zajištění závazků 

vyšších hodnot má zejména dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů. Obecně se 

dá říci, že zajišťovací instituty závislé výhradně na samotném dlužníkovi (např. 

smluvní pokuta či uznání dluhu) fungují méně spolehlivě než prostředky závisející na 

třetí osobě (např. ručení, bankovní záruka). Zároveň je ale vždy nutné zkoumat 

nakolik je taková třetí osoba poskytující zajištění způsobilá se za dluh zaručit, nemusí 

být o nic víc spolehlivější a solventnější než dlužník samotný. Solventnost dlužníka 

má význam pro rozhodnutí, zda vybrat zajišťovací prostředek s funkcí uhrazovací 

nebo funkcí sankční. V případě nesolventního dlužníka zajišťovací prostředek čistě 

sankční povahy jakým je smluvní pokuta bude jen stěží působit efektivně. Nemá-li 

takový dlužník dostatek finančních prostředků na splnění hlavního závazku, nebude 

je mít ani na zaplacení smluvní pokuty. Donucovací účinek na dlužníka i 
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vymahatelnost takového zajištění bude mizivá. Půjde-li naopak o solventního 

dlužníka, u kterého ale přetrvávají pochybnosti o jeho ochotě plnit závazky ze 

smlouvy, pak by smluvní pokuta nebyla chybným řešením. Jako nejspolehlivější se 

jeví takové formy zajištění, jež poskytují věřiteli dispozici s hodnotami (finančními 

prostředky, věcmi) úměrnými výši dluhu. Při neplnění dluhu se tyto hodnoty stávají 

vlastnictvím věřitele. Dalším faktorem mohou být náklady na zřízení zajištění. 

Typický příklad představuje bankovní záruka, která sice na jednu stranu dává 

účastníkům smluvních závazků poměrně vysokou míru právní jistoty, ale na druhou 

stranu je relativně finančně náročná. Náklady na zřízení tohoto zajištění sice může 

nést jak věřitel tak dlužník, záleží na dohodě stran, avšak je třeba vždy zvážit nakolik 

je pro účastníky důležitá získaná jistota na úkor vzniklých výdajů. Přičemž nemělo by 

se zapomínat ani na posouzení důvěryhodnosti vybrané banky a podmínek 

stanovených záruční listinou. Při výběru nejvhodnějšího zajišťovacího institutu by se 

měl zohlednit i fakt, zda se jedná o závazek občanskoprávní nebo obchodněprávní. 

Pro obchodněprávní vztahy je lepším řešením zvolit prostředek se silným,                        

tzn. efektivním donucovacím účinkem, který je zároveň schopný zajistit pohledávky 

vyšších hodnot. Obecně jsou doporučovány bankovní záruka, zajišťovací převod 

práva, ručení (solventní osobou), zajišťovací směnka, nebo postoupení pohledávky.          

U občanskoprávních vztahů jsou zase důležité co nejnižší náklady na zřízení zajištění 

a detailní úprava v právních předpisech typicky se sem řadí zástavní právo, ručení, 

dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, smluvní pokuta nebo uznání dluhu. 

Pokud se rozhoduje o způsobu zajištění u smluvních závazkových vztahů 

obsahujících mezinárodní prvek, musí se především přihlédnout k tomu, zda 

příslušná forma zajištění je vymahatelná mezinárodně. Na poli mezinárodního 

obchodu je rovněž podstatným faktorem rychlost zřízení daného zajištění a jeho 

schopnost krýt vyšší pohledávky. Zástavní právo proto není ideální způsob zajištění. 

K jeho vzniku se vyžaduje předání zástavy zástavnímu věřiteli nebo zápis zástavního 

práva do příslušného rejstříku, což způsobuje značnou časovou prodlevu. Jeho 

použití ale praxe nevylučuje. Nejčastěji se objevuje u dlouhodobějších vztahů, jakými 

je poskytování úvěrů nebo půjček. Ve vztazích s mezinárodním prvkem se často 

používají bankovní záruky, smluvní pokuta, uznání závazku, výhrada vlastnictví, 

zajišťovací směnky nebo ručení. Ručení ale na poli mezinárodního obchodu přináší 

účastníkům určité komplikace a věřitelům se může jevit jako dosti rizikové, protože 

možnost ověřit si kvalitu osoby ručitele je výrazně obtížnější než u vnitrostátních 

vztahů. V poslední řadě je možné také zmínit dokumentární akreditiv a 
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dokumentární inkaso jako typické platební prostředky se zajišťovací funkcí 

používané u mezinárodních dodacích smluv nebo institut bankovní indemnity (slib 

odškodnění) blízký bankovní záruce. 

 

4.)   TŘÍDĚNÍ  ZAJIŠŤOVACÍCH  INSTRUMENTŮ 

Jednotlivé formy zajištění je možné klasifikovat z několika hledisek. 

Především se jednotlivé prostředky dají rozřadit do dvou skupin – na zajišťovací 

prostředky věcněprávní povahy a zajišťovací prostředky závazkověprávní povahy.7 

Charakter věcněprávní povahy zajištění má například zástavní právo, zadržovací 

právo nebo výhrada vlastnictví, naopak mezi zajištění závazkověprávní povahy se 

řadí například ručení, smluvní pokuta, uznání závazku, bankovní záruka nebo 

zajišťovací směnka. 

Jiné třídění vychází z toho, zda zajištění může poskytnout výhradně dlužník 

sám, nebo se jedná o zajištění, které může poskytnout věřiteli ve prospěch dlužníka i 

osoba odlišná od dlužníka. Pouze dlužník samotný může zřídit zajištění jako je 

smluvní pokuta, uznání závazku, zajišťovací převod práva nebo dohodu o srážkách 

ze mzdy a jiných příjmů. Třetí osoba může na místo dlužníka zřídit zástavní právo, 

podzástavní právo nebo se stát výstavcem směnky. Od třetí osoby dále typicky 

vychází zajištění jakým je ručení, bankovní záruka nebo postoupení pohledávky. 

Další možné členění je založeno na způsobu vzniku zajišťovacího právního 

vztahu. Zajištění nejčastěji vzniká dohodou stran (dlužníka s věřitelem),                            

tzn. zajišťovací smlouvou (např. smlouva o zastavení nemovitosti), popř. ujednáním, 

které je součástí jiné smlouvy (např. smluvní pokuta), některé formy zajištění ale 

mohou vzniknout i jednostranným projevem vůle dlužníka (např. uznání závazku) 

nebo třetí osoby (ručení) a jsou tedy považovány za jednostranné právní úkony. 

Vyloučen není ani vznik základě zákona, rozhodnutím soudu či správního úřadu. 

V obchodních vztazích vzniká jako zajištění ze zákona zástavní právo nebo ručení. 

Zákonné zástavní právo vzniká automaticky ve prospěch skladovatele na skladované 

věci, ve prospěch zasilatele k zásilce nebo například ve prospěch dopravce k zásilce 

(viz § 535, § 608, § 628, § 707 obchodního zákoníku). Zákonné ručení zná obchodní 

právo například v řadě ustanovení upravujících obchodní společnosti a družstva nebo 

třeba v úpravě smlouvy o přepravě věci, kdy podle § 627 obchodního zákoníku má 

                                                 
7   Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu, Vydavatelství a  

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2008, s. 160. 
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přijetí zásilky za následek vznik ručení příjemce za pohledávky dopravce vůči 

odesílateli. Na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci vzniká zajištění                          

např. zřízením zástavního práva rozhodnutím správce daně (za účelem zajištění 

daňové pohledávky – viz § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) nebo 

zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci (viz zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád), což sice není klasický institut zajištění závazku, ale představuje 

zvláštní způsob výkonu rozhodnutí, nicméně soudcovské zástavní právo má 

zajišťovací povahu a v některých svých rysech se podobá klasickému zástavnímu 

právu.8 

V úvahu přichází rovněž rozlišení zajišťovacích institutů podle jejich 

schopnosti zajistit jak peněžitý tak nepeněžitý závazek. Většina existujících forem 

zajištění disponuje schopností zajišťovat oba typy závazků. Výjimkou je výhrada 

vlastnictví a dohoda o srážkách ze mzdy, pomocí kterých je možné zajistit pouze 

peněžitý závazek. Někdy se v teorii objevují pochybnosti, zda do této menšinové 

kategorie nespadá rovněž uznání dluhu vzhledem k formulaci § 558 občanského 

zákoníku, který používá výrazu „zaplatí“, jenž naznačuje omezení na závazky 

peněžité. 

Právní teorie také používá rozlišování na osobní záruky a záruky věcné 9 -

podle toho, čím je závazkový právní vztah zajištěn, tzn. v tom smyslu, zda je závazek 

zajištěn celou majetkovou podstatou osoby poskytující zajištění (např. ručení) nebo 

zda jen konkrétní věcí nebo hodnotou jako je tomu u zástavního práva (viz třídění na 

závazkověprávní zajištění a věcněprávní zajištění).  

                                                 
8   Bejček Josef, Eliáš Karel, Raban Přemysl a kolektiv: Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, nakladatelství 

C.H.Beck, Praha 2007, s. 128. 
9   Knappová Marta, Švestka Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné – svazek II, nakladatelství ASPI, Praha 2002, s. 

130. 
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ČÁST III. –  KOLIZNÍ  ÚPRAVA  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  V 

MEZINÁRODNÍM  OBCHODU 

 

1.)   ZÁKLADNÍ  ZPŮSOBY  ÚPRAVY  SOUKROMOPRÁVNÍCH  VZTAHŮ 

S  MEZINÁRODNÍM  PRVKEM  OBECNĚ 

Jedním ze základních způsobů úpravy soukromoprávních vztahů 

s mezinárodním prvkem je tzv. přímá metoda využívající norem označovaných jako 

přímé normy. Jedná se o zvláštní hmotněprávní normy výlučně určené pro úpravu 

soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, jež samotné přímo a 

bezprostředně stanoví práva a povinnosti účastníků těchto vztahů. Přímé normy se 

zpravidla sjednávají na poli mezinárodním formou mezinárodních smluv a ústavně 

předepsanými způsoby jednotlivých smluvních států se pak stávají součástí jejich 

vnitrostátních právních řádů. Sjednáním přímých norem odstraní smluvní státy 

rozdílnosti ve svých právních řádech pro vymezenou oblast a nahradí vlastní úpravy 

přímou normou, která vymezenou oblast upravuje jednotně.10 Typickým příkladem 

přímé normy je Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, 

která byla do českého právního řádu implementována jako zákon č. 160/1991. Při 

uzavření kupní smlouvy mezi českým a rakouským obchodníkem se na práva a 

povinnosti účastníků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu použijí v první řadě 

právě ustanovení Vídeňské úmluvy. Použití kolizní normy a na jejím základě 

vybraného rozhodného práva (viz níže druhý základní způsob úpravy) přichází 

v úvahu jen v případě, že se budou řešit konkrétních právní otázky daného 

smluvního vztahu, které Vídeňská úmluva neupravuje.  

Vezme-li se v úvahu smluvní závazek s absolutně mezinárodním prvkem, to 

znamená ten typ závazku, který se vyznačuje právním vztahem k více než jednomu 

cizímu státu, pak se při řešení otázky, kterým právním řádem se daný závazek má 

řídit, nabízí použití právního řádu právě jednoho z těchto dotčených států. To však 

vede k další otázce – otázce výběru jednoho použitelného právního řádu. Za tímto 

účelem existují v právních řádech jednotlivých států zvláštní právní normy 

označované jako kolizní normy, jež neupravují věcně práva a povinnosti účastníků 

takových vztahů, ale slouží výhradně k určení rozhodného práva pro daný 

soukromoprávní vztah. Oproti přímým normám upravují tedy soukromoprávní 

vztahy nepřímo, samy bezprostředně nestanoví práva a povinnosti, ale za jejich 

                                                 
10   Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 24, 41. 
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pomoci se vyhledá právní řád, jehož hmotněprávními normami se daný vztah bude 

řídit. Použití kolizních norem je označováno jako tzv. kolizní metoda a jedná se tedy o 

druhý základní způsob úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. 

V českém právním řádu jsou kolizní normy soustředěny především v zákoně o 

mezinárodním právu soukromém. 

Kolizní normy zachází s dotčenými právními řády jako s rovnými, podle 

kritérií v nich stanovených vybírají použitelné právo aniž by dávaly přednost právu 

vlastnímu před cizím. Tyto zvláštní normy zohledňují především intenzitu vztahu 

k v úvahu přicházejícímu právu, ale zároveň také berou ohled na všeobecně 

přijímanou nutnost právní jistoty účastníků, rovné nediskriminační zacházení, ale i 

potřeby mezinárodní spolupráce. Teprve poté, co se na daný případ použilo příslušné 

kolizní normy a došlo tak k výběru rozhodného práva, může přijít na řadu odstranění 

případných nepříznivých důsledků použití cizího práva, a to prostřednictvím                 

tzv. výhrady veřejného pořádku. Výhrada veřejného pořádku je upravena v našem 

právním řádu v § 36 zákona o mezinárodním právu soukromém. Jedná se o krajní 

opatření, kterým se chrání ty zásady společenského a státního zřízení a právního 

řádu, které svým významem dosahují takového stupně, že je nutné bezvýhradně na 

nich trvat. Ve vztazích v obchodní oblasti si lze její použití jen těžko představit, proto 

se nemá smysl tímto institutem blíže zabývat. V souvislosti s tříděním kolizních 

norem je možné nalézt v kolizní metodě i různé způsoby výběru rozhodného práva, 

výjimečně je možné přihlédnout i k obsahu dotčených právních řádů a k výsledku 

jejich použití.11  

K uvedenému je nutno dodat, že v určitých případech předchází výběru 

rozhodného práva, tj. aplikaci kolizní normy, a následnému použití hmotněprávních 

norem vybraných kolizní normou, použití tzv. imperativních, nutně použitelných 

norem, které se musí na daný soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem 

aplikovat bez ohledu na to, kterým právním řádem se podle kolizní normy bude tento 

vztah řídit.12 Pravidlo přednosti použití těchto nutně použitelných právních norem 

platí rovněž i ve vztahu k přímým normám. Imperativní, nutně použitelné normy 

mají zpravidla veřejnoprávní původ. Jedná se o normy, jež jsou výsledkem určité 

politiky daného státu a prosazují se vždy bez ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou 

součástí vybraného rozhodného práva. Typicky se jedná např. o předpisy zakazující 

kartelové dohody, zakazující nekalosoutěžní jednání, upravující zákazy vývozu či 

                                                 
11  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 22, 23, 35. 
12  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 36. 
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dovozu určitého zboží, upravující ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí 

apod. Soud řešící předmětný spor týkající se soukromoprávního vztahu 

s mezinárodním prvkem použije domácí tuzemské imperativní, nutně použitelné 

normy vždy (jejich použití nelze smluvně ani učiněnou volbou práva vyloučit), 

aplikace cizích imperativních, nutně použitelných ustanovení zůstává spíše 

v diskreční pravomoci soudů.13 Nicméně dříve velmi rozšířené obavy soudů 

z aplikace cizího práva již dnes byly částečně překonány, jednotlivé státy pociťují 

nutnost vzájemné spolupráce a respektování i těch cizích norem, které chrání 

hospodářství jen jednoho z nich.14 

 

2.)   DRUHY  HRANIČNÍCH  URČOVATELŮ 

Ve dvoustranných kolizních normách je k výběru rozhodného práva 

používáno tzv. kolizních kritérií neboli hraničních určovatelů, kterými jsou určité 

skutečnosti významné pro daný druh soukromoprávních vztahů s mezinárodním 

prvkem. Tato skutečnost může souviset15: 

a) se subjektem právního vztahu (např. státní příslušnost – lex patriae; 

bydliště/sídlo – lex domicilii; právo, podle kterého byla založena 

právnická osoba – lex incorporationis), nebo  

b) se skutečností, kterou vznikl právní vztah (např. místo právního úkonu 

– lex loci actus), nebo 

c) s chováním účastníků nebo s věcí či hodnotou, které(á) je předmětem 

právního vztahu (např. místo výkonu práce – lex loci laboris; místo 

plnění - lex loci solutionis; poloha věci – lex rei sitae), nebo  

d) s obsahem právního vztahu (např. právo, jímž se řídí základní vztah – 

lex causae) a nebo konečně 

e) s jinými skutečnostmi, které mají význam pro daný právní vztah (např. 

tzv. volba práva – lex voluntatis; sídlo soudu nebo úřadu, který vede 

řízení – lex fori). 

Jednotlivé právní řády operují s celou řadou kolizních kritérií. Stanovení 

určitého hraničního určovatele odráží vždy představu zákonodárce o kolizně správné 

a spravedlivé úpravě určitého okruhu právních otázek. V kolizních normách 

                                                 
13  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 238 – 241. 
14  Goode Roy, Kronke Herbert, McKendrik Ewan, Wool Jeffrey: Transnational Commercial Law, Text, Cases and 

Materials, Oxford University Press, 2007, s. 81 – 83. 
15  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 121, 122. 
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samotných je někdy stanoveno více hraničních určovatelů. Pro případ, že základní 

hraniční určovatel selže, bývá stanoven náhradní. V jiných případech obsahuje kolizní 

norma více hraničních určovatelů alternativně (umožňuje určit právní řád 

s nejvýznamnějším vztahem k danému případu) nebo mohou být v kolizní normě 

hraniční určovatelé stanoveny kumulativně, což vede k současné aplikaci více než 

jednoho právního řádu (bývá to odůvodněno zvláštním zájmem na stabilitě určitého 

vztahu – v ČR např. osvojení16)  

Nejvýznamnějším a všemi právními řády preferovaným kolizním kritériem je 

tzv. volba práva, jako shodný projev vůle účastníků smluvního vztahu o tom, kterým 

právním řádem se má jejich vztah řídit.17 Náš český právní řád tuto možnost volby 

rozhodného práva dává subjektům soukromoprávních vztahů v § 9 zákona o 

mezinárodním právu soukromém, a to pro smlouvy zakládající závazkově právní 

vztahy, a v ustanovení § 16, odst. 1 pro pracovní smlouvy. Po vstupu České republiky 

do EU je ovšem pro nás závazná také úprava evropských pramenů práva. Takovou 

zásadní úpravou řešící kolizní otázky smluvních závazků včetně zmíněné volby 

práva je Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená 

k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a publikovaná u nás s účinností od 1.7.2006 pod 

č. 64/2006 Sb.m.s. (dále jen „Římská úmluva“) a nově se jím stane Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (dále jen „Nařízení Řím I“), které 

má Římskou úmluvu od 17.12.2009 nahradit. Volba práva bývá nejčastěji učiněna již 

při uzavírání smlouvy a stává se tak její přímou součástí. Vyloučena ovšem není ani 

tzv. dodatečná volba práva, kdy si strany ujednají výběr rozhodného práva až po 

vzniku právního vztahu, a to zpravidla v okamžiku sporu. 

 

3.)   ZÁVAZNOST  A  APLIKACE  JEDNOTLIVÝCH  NOREM  

Pokud bychom se pokusili stručně shrnout pravidla aplikace a závaznosti 

jednotlivých norem upravujících soukromoprávní vztahy v mezinárodním obchodu, 

pak je možné uvést následující: V první řadě je potřeba se přednostně řídit 

imperativními, nutně použitelnými právními normami, a to pokud v daném 

konkrétním případě takové normy pro předmětnou oblast úpravy existují. V dalším 

pořadí přichází v úvahu použití přímých norem bezprostředně upravujících práva a 

                                                 
16  Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, § 26, odst. 2. 
17 Brož J.: Jistotu v mezinárodních vztazích; Ek. – Ekonom, ročník 1993, číslo 21, s. 74. 
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povinnosti účastníků daného vztahu. Teprve na otázky přímými normami 

neupravenými se použije kolizní norma a podle ní se pak určí rozhodné právo, tzn. 

konkrétní hmotněprávní normy, které se na daný smluvní vztah budou aplikovat. 

Vzhledem k tomu, že zákon o mezinárodním právu soukromém (obdobně také  

Římská úmluva či Nařízení Řím I) stanoví pro smlouvy zakládající závazkově právní 

vztahy jako prvotní hraniční určovatel volbu práva, je na samotných účastnících 

daného vztahu, aby si zvolili použitelný právní řád. Teprve pokud volbu práva 

neuskuteční, přichází podle zmíněného předpisu v úvahu právní řád „jehož použití 

odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu“18, tzn. nejčastěji právní řád určený 

podle sídla či bydliště smluvní strany, jejíž plnění je pro daný smluvní vztah 

charakteristické (zákon o mezinárodním právu soukromém ve svých ustanoveních 

vyjmenovává některé nejvýznamnější smluvní typy a stanoví pro ně konkrétní kolizní 

kritéria). Postup při neexistenci volby práva se v evropských pramenech řeší poněkud 

odlišně, přesto se zpravidla dojde ke stejnému výsledku (o Římské úmluvě a Nařízení 

Řím I blíže viz část IV této práce). 

Jinými slovy na určité obchodně závazkové smluvní vztahy se musí vždy 

přednostně použít přímá norma v podobě mezinárodní smlouvy. Není-li určitá 

úprava obsažena v takové mezinárodní smlouvě, pak je na základě kolizní normy 

umožněna volba rozhodného práva. Zároveň však platí, že volbou práva nelze 

vyloučit aplikaci tzv. imperativních či nutně použitelných norem. 

 

4.)   KOLIZNÍ  NORMY  PRO  ZAJIŠŤOVACÍ  VZTAHY,   KVALIFIKAČNÍ 

PROBLÉM 

Výchozí kolizní normu pro zajišťovací vztahy představuje právní norma, 

kterou je možné nalézt v § 11 zákona o mezinárodním právu soukromém. Toto 

ustanovení říká, že právní řád určený podle § 9 nebo § 10 zmíněného předpisu se 

použije mimo jiné také pro zajištění těchto vztahů. Z uvedeného vyplývá, že právním 

řádem použitelným pro zajišťovací vztahy by měl být právní řád, který se stal 

rozhodným pro hlavní právní vztah tímto vztahem zajišťovaný, ať již byl tento 

rozhodný právní řád určen na základě volby práva účastníků hlavního právního 

vztahu nebo na základě kolizních kritérií obsažených v ustanoveních § 9 nebo § 10 

zákona o mezinárodním právu soukromém. To však neplatí bezvýjimečně. 

Ustanovení § 11 zároveň uvádí, že se zajišťovací vztah může řídit jiným právním 

                                                 
18  Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění, § 10, odst. 1.  
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řádem, pokud to vyplývá z úmyslu účastníků nebo povahy věci (blíže viz část III této 

práce, kapitola 5, bod 5.1.). Vzhledem ke skutečnosti, že zajišťovací vztahy mohou 

vznikat také jednostrannými právními úkony, nelze zapomínat ani na § 14 zákona o 

mezinárodním právu soukromém (blíže viz část III této práce, kapitola 5, bod 5.2.). 

V kontextu závazné evropské úpravy je nutné dodat, že v některých případech 

zajištění (věcněprávní povahy) si ustanovení § 11 dokonce zachovává svůj význam a 

použitelnost i vedle Římské úmluvy a Nařízení Řím I (blíže viz část IV této práce, 

kapitola 3). 

Předpokladem použití kolizní normy je tzv. kvalifikace, tj. zjištění právní 

povahy předmětného soukromoprávního vztahu a určení odpovídajícího právního 

institutu, podle kterého se řídí. Bez stanovení určitého právního institutu, podle 

kterého se daný soukromoprávní vztah má posuzovat, není možné jakoukoliv kolizní 

normu použít, protože kolizní normy řeší vždy výběr právního řádu pro určitý 

právní vztah, popř. okruh právních vztahů. Obecně řečeno, jestliže při řešení 

nějakého konkrétního případu s mezinárodním prvkem nelze použít přímých norem, 

je nutné pro takový případ vyhledat příslušnou kolizní normu, aby s její pomocí 

mohlo být vybráno rozhodné právo. Za tímto účelem je nezbytné daný případ 

jednoznačně právně ohodnotit, aby bylo možné jej podřadit pod některý z právních 

pojmů obsažených v rozsahu kolizních norem. 

V souvislosti s tím je potřeba vymezit pojem „zajištění“ užitý v § 11 zákona o 

mezinárodním právu soukromém. Cílem vymezení pojmu zajištění je stanovení 

rozsahu této kolizní normy. Zákon o mezinárodním právu soukromém žádnou 

definici pojmu zajištění sice neobsahuje, ale jedná se o právní předpis úzce související 

s ostatními soukromoprávními předpisy, které zároveň doplňuje. Proto by se měl 

pojem zajištění vykládat stejným způsobem jako je vykládán v hmotněprávních 

normách občanského a obchodního práva. Definici pojmu zajištění ovšem neobsahuje 

ani občanský zákoník ani obchodní zákoník. Oba tyto předpisy používají pojem 

zajištění v nadpisech určitých svých částí (občanský zákoník v nadpisu oddílu pátého, 

hlavy první, části osmé; obchodní zákoník jako nadpis pro díl VI, hlavy I, části třetí), 

jež upravují vybranou skupinu zajišťovacích vztahů. Výčet těchto vztahů však nelze 

považovat za taxativní. Jedná se o výslovnou úpravu některých typických forem 

zajištění, proto by se pojem zajištění použitý v § 11 zákona o mezinárodním právu 

soukromém rozhodně neměl vykládat v takto úzkém kontextu, tj. že jde o vztahy 

vymezené na výše zmíněných místech občanského a obchodního zákoníku (navíc 

určité zajišťovací prostředky těmito hmotněprávními předpisy výslovně upravené, 



 
 

- 23 - 

jsou obsaženy i v jiných jejich ustanoveních, tzn. na jiných místech – např. zástavní 

právo, zadržovací právo). Při vymezení pojmu zajištění bychom měli vycházet 

z právní teorie. Právní teorie zajištění nechápe jen jako úzkou skupinu právních 

institutů systematicky zařazených do shora uvedených částí obchodního a 

občanského zákoníku, ale považuje za zajišťovací vztahy právní vztahy, které se 

vyznačují určitými rysy. Musí jít o vztahy posilující občanskoprávní (hmotněprávní či 

procesněprávní) postavení věřitele vůči dlužníkovi, a to v tom smyslu, že zajišťovací 

prostředky dávají věřiteli další práva, která nevyplývají z hlavního závazkového 

vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, ale vyplývají právě z vedlejšího závazkového 

vztahu, kterým je zajišťovací vztah.19 Dalšími rysy je pak akcesorita a subsidiarita 

těchto vztahů. 

Vzhledem ke shora uvedenému je možné tyto otázky shrnout do pravidla, 

podle kterého se za účelem výběru rozhodného práva použije § 11 na všechny právní 

vztahy, které mají rysy zajišťovacích prostředků bez ohledu na to, zda se jedná                    

o vztahy výslovně upravené a systematicky zařazené mezi zajišťovací prostředky či 

nikoliv. Takové pravidlo ovšem může být problematické v případě, kdy smluvní 

strany vytvoří vztah, který nelze jednoznačně podřadit pod žádný z upravených 

právních institutů. Pak je potřeba důkladně zkoumat nakolik takový daný 

soukromoprávní vztah obsahuje typické rysy jednotlivých forem zajištění, aby jej bylo 

pro účely § 11 možné za zajištění považovat. V těchto případech se mohou objevit 

rozdílné názory při hodnocení takového atypického vztahu. 

Pokud bychom se podívali do praxe, náš právní řád například nezná tzv. 

patronátní prohlášení, což je institut používaný například v Německu. Jeho obsahem 

je prohlášení mateřské společnosti, že ručí za veškeré závazky své dceřiné společnosti 

vůči jejím věřitelům, pokud je dceřiná společnost nebude schopná plnit. Toto 

prohlášení však není adresováno žádnému konkrétnímu věřiteli, proto podle českého 

práva by závazek, který je předmětem tohoto prohlášení, nebyl žádným věřitelem na 

mateřské společnosti vymahatelným. Patronátní prohlášení lze spíše chápat jako 

závazek mateřské společnosti vůči dceřiné společnosti, že její závazky splní za ni, 

pokud je dceřiná společnost nebude moci plnit sama. Protože český právní řád tento 

institut neupravuje, předpokladem aplikace § 11 by mělo být zjištění, zda se 

vyznačuje typickými rysy zajišťovacích prostředků, tak jak byly tyto rysy popsány 

výše. Rysy akcesority a subsidiarity se zřejmě u patronátního prohlášení dají nalézt. 

                                                 
19  Knappová Marta, Švestka Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné – svazek II, nakladatelství ASPI, Praha 2002, s. 

127. 
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Subsidiarita je dána tím, že na základě formulované podmínky je možné právo 

uplatnit pouze v případě, že nedošlo k vymožení pohledávky na dlužníkovi 

samotném, a akcesorita tím, že existence nároku vůči konkrétnímu věřiteli je vázána 

na existenci hlavního závazku mezi dlužníkem a věřitelem. Dále je třeba zkoumat, 

zda patronátní prohlášení obsahuje závazek posilující postavení věřitele vůči 

dlužníkovi, a to tím, že dává věřiteli zvláštní práva neobsažená v hlavním závazku. 

Vzhledem k nevymahatelnosti závazku věřitelem podle českého práva je zde třeba se 

přiklonit spíše k názoru, že tento rys patronátnímu prohlášení chybí. Pak by se za 

zajišťovací prostředek považovat nemělo a pokud by se na tento vztah mělo aplikovat 

české právo, bylo by možné posuzovat jej jako převzetí plnění podle § 534 občanského 

zákoníku. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by patronátní prohlášení bylo učiněno 

veřejně, tzn. tak aby splnilo náležitosti veřejného příslibu podle § 850 občanského 

zákoníku. V takovém případě by se stalo z pohledu věřitele právně vymahatelným, 

což by vedlo k jasnému posílení právního postavení věřitele a nechyběl by mu tak 

základní rys zajištění. Šlo by o vztah podobný ručení, oproti ručení však vzniklý 

neadresovaným právním úkonem. 

Některé banky na českém trhu používají patronátní prohlášení vystavené 

podle rakouského práva a formulují jeho text jako písemné ujištění osoby ovládající 

osobu dlužníka o tom, že (i) zůstane ovládající osobou dlužníka po dobu trvání jeho 

závazkového vztahu s bankou a (ii) povede jeho obchodní činnost tak, aby byl 

dlužník vždy schopen plnit své závazky vůči bance. Takové patronátní prohlášení 

vystavené ovládající osobou je vždy adresované přímo dané bance a zároveň 

odkazuje na určitou pohledávku této banky (existující nebo budoucí) vůči 

konkrétnímu klientovi banky. Využívají jej obvykle k zajištění pohledávek banky vůči 

právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ale chápou jej jen jako podpůrné 

zajištění s morálním a psychologickým účinkem, kterému se nepřikládá žádná 

zajišťovací hodnota. 

Pro právní vztahy mezinárodního práva soukromého je typická tzv. 

mozaiková úprava, kdy se jednotlivé součásti právního vztahu řídí různými právními 

řády, protože jsou pro ně stanoveny zvláštní samostatné kolizní normy. Poté co se 

vyberou rozhodné právní řády pro jednotlivé součásti daného právního vztahu na 

základě všech těchto kolizních norem, je nutné z každého takového právního řádu 

vyčlenit konkrétní právní normy, které budou na příslušnou otázku použity. Jestliže 

se dotčené právní řády neshodují v právním hodnocení, kvalifikaci určité otázky, 

kterou je třeba podřadit pod právní pojem v rozsahu kolizní normy, vzniká                      
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tzv. kvalifikační problém.20 Důvodem pro rozdílné právní hodnocení mohou být 

např. rozdíly v systematickém uspořádání tuzemského a cizího práva nebo 

neexistence úpravy určitého právního institutu v tuzemském právu. Podstatou 

kvalifikačního problému je vznik otázky, podle kterého z dotčených právních řádů 

daný právní vztah, popř. některou z jeho částí, nebo právní pojem kvalifikovat, aby 

bylo možné jej podřadit pod určitou kolizní normu. Řešení kvalifikačního problému 

má několik variant, výběr správného způsobu řešení závisí jednak na tom, ve kterém 

stádiu rozhodování o dané věci kvalifikační problém vzniká, a dále na tom, nakolik 

jsou jednotlivé složky rozhodované věci a jejich právní úprava relativně samostatné. 

I u vztahů vznikajících ze zajištění závazků platí, že se typicky vyznačují 

mozaikovitou právní úpravou. Objeví-li se kvalifikační problém, pak za předpokladu, 

že zajišťovací vztahy budeme považovat za vztahy relativně samostatné (i když 

s hlavním vztahem úzce souvisí), při řešení kvalifikačního problému se vždy použije 

lex fori. Tzn. podle hmotněprávních norem práva státu rozhodujícího orgánu se 

stanoví, pod který z právních pojmů používaných v rozsahu kolizních norem případ 

spadá a tak se určí příslušná kolizní norma a na jejím základě rozhodný právní řád. 

Konkrétně se bude zkoumat, zda naplňuje znaky zajišťovacího vztahu podle 

tuzemského práva. V případě, že by šlo o vztah, který tuzemské právo jako zajištění 

nezná (jde o institut právem lex fori neupravený), mělo by se při zvážení účelu, 

podstaty a následků takového vztahu použít analogie s nejpříbuznějším institutem 

právem lex fori upraveným a aplikovat na něj kolizní normu, která se vztahuje na 

takový nejpříbuznější institut. Kvalifikace je ukončena výběrem rozhodného práva na 

základě vyhledané kolizní normy. Pokud se tímto rozhodným právem nestane právní 

řád lex fori, může nastat situace, že vztah původně kvalifikovaný právem lex fori jako 

zajišťovací vztah, se podle cizího rozhodného práva za zajištění považovat nebude. 

 

5.)   KOLIZNÍ  KRITÉRIA  V  RÁMCI  ZAJIŠŤOVACÍCH  VZTAHŮ 

 

Tato kapitola se bude zabývat výhradně tuzemskou kolizní úpravou 

zajišťovacích vztahů. Jakým způsobem je tato problematika řešena v závazných 

evropských pramenech práva (Římské úmluvě a Nařízení Řím I) je dále uvedeno 

v části IV této práce. 

                                                 
20  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 142. 
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5.1.  Výchozí kolizní norma  § 11 zákona o mezinárodním právu soukromém 

Jak již bylo uvedeno výše § 11 stanoví pravidlo, že právní řád určený podle § 9 

nebo § 10 zákona o mezinárodním právu soukromém (tj. právní řád, kterým se má 

řídit určitý smluvní závazek) platí také pro změny, zajištění a následky porušení 

příslušného závazku, pokud z úmyslu účastníků nebo povahy věci nevyplývá něco 

jiného. Zároveň je třeba dodat, že nelze aplikaci tohoto pravidla striktně omezovat jen 

na závazky vypočtené v § 9 nebo § 10, ale obdobně se pravidlo použije i pro další 

závazky, např. závazky z jednostranných právních úkonů. Formulace této kolizní 

normy může být na první pohled trochu zavádějící. Obsahuje tři hraniční určovatele, 

přičemž jako nejvýraznější z nich se jeví lex causae (v tomto případě jako tzv. 

obligační statut – právní řád, kterým se řídí závazkový právní vztah). Ve skutečnosti 

však má povahu subsidiární a použije se pouze, pokud se rozhodné právo neurčí na 

základě některého z dalších dvou hraničních určovatelů, a to volby práva (úmysl 

účastníků) nebo povahy věci. Kolizní norma ve svém znění staví tato dvě kolizní 

kritéria na stejnou úroveň. Pro případ, že by došlo k jejich střetu, je nutné stanovit i 

jejich pořadí. Vyjdeme-li ze základních principů soukromého práva, jedním z nichž je 

i autonomie vůle subjektů a smluvní volnost, pak lze dojít pouze k jedinému závěru, 

že vůle účastníků má přednost před povahou věci. V předmětném ustanovení jsou 

tedy pro změny, zajištění a následky porušení závazků stanoveny hraniční určovatelé 

v tomto pořadí: 

1. volba práva – právní řád určený podle vůle účastníků 

2. povaha věci – právní řád vyplývající z povahy věci 

3. lex causae – právní řád, kterým se řídí příslušný hlavní závazek 

V případě zajištění se to může zdát trochu komplikovanější, a to vzhledem ke 

skutečnosti, že většina zajišťovacích prostředků má akcesorický charakter, tzn. je 

právně závislá na existenci zajištěného hlavního závazku. V souvislosti s touto 

vlastností vznikají otázky, nakolik a v jakých případech je povaha věci tak 

významným faktorem, že převáží nad významem akcesority zajišťovacího vztahu 

k hlavnímu zajištěnému vztahu. Zájem na zachování stejného právního řádu pro 

hlavní vztah i zajišťovací vztah vychází i z požadavku právní jistoty, neboť dva 

rozdílné právní řády mohou přistupovat k řešení obdobných otázek, které spolu 

navíc úzce souvisí, rozdílným způsobem. Nelze tedy u zajištění mechanicky dávat 

přednost právnímu řádu vyplývajícímu z povahy věci před právním řádem, jímž se 

řídí hlavní zajištěný závazek, ale je potřeba důkladně posoudit významnost povahy 

věci v každém konkrétním případě. V úvahu přichází toto kolizní kritérium zejména 



 
 

- 27 - 

tehdy, když zajišťovací závazek má k nějaké související skutečnosti tak typický a 

výrazný vztah, že to ospravedlňuje nadřazení logickému požadavku použití 

shodného právního řádu s hlavním zajištěným závazkem. Typickým příkladem jsou 

věcněprávní instituty zajištění (zástavní právo, zadržovací právo), kde výrazné 

povaze věci odpovídá použití právního řádu určeného na základě kolizní normy pro 

věcná práva, tzn. podle hraničního určovatele místa polohy věci, jež je předmětem 

zajištění (zástavního nebo zadržovacího práva). 

 

5.2.  Zajištění formou jednostranných právních úkonů 

Zvláštní kolizní norma obsažená v § 14 zákona o mezinárodním právu 

soukromém upravuje vztahy vzniklé z jednostranných právních úkonů a stanoví pro 

ně kolizní kritérium lex domicilii, tzn. že pro tyto vztahy se použije práva státu, ve 

kterém má dlužník bydliště, popř. své sídlo. Pokud jde o vztah tohoto ustanovení 

k ustanovení § 11 téhož předpisu, je kolizní norma obsažená v § 11 speciálním 

ustanovením, proto se zajištění vzniklé jednostranným právním úkonem nebude 

automaticky řídit právem místa bydliště nebo sídla dlužníka. Přednostně je nutné 

v takových případech použít pravidla stanovená v § 11, to znamená, pokud si 

účastníci vztahu nezvolí právo, použije se jako hraniční určovatel povaha věci. Při 

posuzování významnosti povahy věci u zajišťovacích institutů vzniklých 

jednostranným právním úkonem (např. uznání dluhu/závazku, bankovní záruka, 

ručení podle obchodního zákoníku) se dá snadno odvodit značná významnost (síla) 

tohoto kolizního kritéria, a to již jen z faktu, že zákon o mezinárodním právu 

soukromém stanoví pro jednostranné právní úkony zvláštní samostatnou kolizní 

normu. Povaze věci proto v těchto případech bude odpovídat použití právního řádu 

místa bydliště nebo sídla dlužníka. Jak tomu ale bude, pokud se dostane do konfliktu 

výše popsané pravidlo pro zajištění vzniklé jednostranným právním úkonem 

s pravidlem, kterým se zajištění řídí, pokud se týká věcných práv. Jinak řečeno jakého 

kolizního kritéria použít, když bude určitý závazek zajištěn institutem, který jako 

zajištění vznikl jednostranným právním úkonem a zároveň se váže k movitým nebo 

nemovitým věcem. České právo takovou formu zajištění upravuje v § 175 a násl. 

občanského zákoníku, jedná se o zadržovací právo. V těchto případech, pokud 

nebude z vůle účastníků vyplývat něco jiného, bude třeba určit použitelný právní řád 

podle povahy věci, která se zde ale nabízí ve dvou podobách – jako věcné právo a 

jako jednostranný právní úkon. Řešení je otázkou názoru. Domnívám se, že přiklonit 
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bychom se měli k povaze jako věcnému právu, vztah odpovídající zadržovacímu 

právu by se proto měl řídit právem místa zadržené věci. 

 

5.3.  Zajištění  dvoustranných  a  vícestranných  právních  úkonů;  zajištění 
poskytnuté  třetí  osobou 

Odlišné situace budou určitě vznikat při zajištění dvoustranných vztahů, 

dvoustranných vztahů s více účastníky na pozici jedné ze smluvních stran a při 

zajištění vícestranných vztahů, stejně tak jako v případech, kdy zajištění těchto 

jmenovaných vztahů bude poskytovat výhradně některý z jejich účastníků, a 

v případech, kdy poskytovatelem zajištění bude třetí osoba. Složitější jsou určitě 

případy dvoustranných vztahů s více účastníky (např. kupní smlouva, kdy na straně 

prodávajícího stojí dva spoluvlastníci prodávané movité věci každý se sídlem v jiném 

státě). Pak bude třeba nejprve určit rozhodné právo pro hlavní zajišťovaný vztah a 

teprve následně se podle něj určí rozhodné právo i pro zajišťovací vztah. Jednoduché 

nejsou ani situace, kdy se zajišťují vícestranné závazky jedním z účastníků. V takovém 

případě bude nutné nejprve vyčlenit z vícestranného vztahu konkrétní zajišťovaný 

závazek. V případech, kdy poskytovatelem zajištění je třetí osoba odlišná od 

účastníků zajišťovaného vztahu, přichází na řadu posouzení otázky, zda z povahy 

věci nevyplývá (určitým výraznějším způsobem), že by se měl takový zajišťovací 

vztah řídit právním řádem bydliště či sídla osoby poskytující zajištění. Použití tohoto 

kolizního kritéria bude vhodné zejména u zajištění založeného jednostranným 

právním úkonem. 

 

5.4.  Zajišťovací  prostředky  věcněprávní  povahy  X  zajišťovací  prostředky 
závazkověprávní  povahy 

Jak již bylo uvedeno výše pro zajištění věcněprávní povahy platí zásada 

používání hraničního určovatele místa polohy věci, jež je předmětem zajištění, tzn. 

která je zástavou nebo předmětem zadržení. V případech, kdy je předmětem zajištění 

nemovitost, mělo by se vždy primárně vycházet ze stejného kolizního kritéria, tj. – lex 

rei sitae, a na takový zajišťovací vztah použít právo místa polohy nemovitosti. 

Naproti tomu u většiny zajišťovacích prostředků závazkověprávní povahy se vždy 

použije lex causae, tedy právní řád, který byl vybrán jako rozhodné právo pro hlavní 

zajištěný závazek, a to samozřejmě vždy za předpokladu, že účastníci nezvolí jinak. 

Toto pravidlo neplatí bezvýjimečně, jiná kolizní kritéria se uplatňují například u 



 
 

- 29 - 

zajišťovacího převodu práva, ručení, bankovní záruky, zajišťovací směnky či výhrady 

vlastnictví.  

V případě zajišťovacího prostředku jakým je zajišťovací převod práva, pak 

pokud si účastníci nezvolí právo, zcela zřejmě odpovídá povaze věci, aby se tento 

institut řídil právním řádem, kterým se řídí právo zajišťovacím převodem převáděné, 

nikoliv právním řádem hlavního závazku, k jehož zajištění byl tento institut zřízen. 

 

5.5.  Výhrada  vlastnického  práva  

Zákon mezinárodním právu soukromém obsahuje speciální kolizní normu pro 

výhradu vlastnického práva, a to v ustanovení § 12 písm. e). Výhrada vlastnického 

práva je institutem používaným k zajištění nároku prodávajícího na zaplacení kupní 

ceny movité věci v těch případech, kdy má být kupní cena zaplacena později než při 

dodání či odevzdání movité věci, která je předmětem prodeje, kupujícímu. Její 

podstatou je tedy odložení okamžiku nabytí vlastnického práva kupujícím, čímž je 

kupující výrazně motivován k tomu, aby zaplatil celou kupní cenu řádně a včas. 

V českém právním řádu je tento institut upraven jak občanským tak obchodním 

zákoníkem. 

Pro platné sjednání výhrady vlastnického práva vyžadují jednotlivé právní 

řády splnění různých náležitostí, v případě tuzemského právního řádu je to například 

písemná forma, v jiném státě to může být i registrace v určitém rejstříku. V rámci 

přeshraničních obchodů to pak může vést ke stavu, kdy je tento institut sice platně 

sjednán podle práva státu polohy věci v době uzavření smlouvy (místo odeslání věci), 

ale následně již nesplňuje všechny náležitosti platného sjednání podle práva státu, do 

kterého byla taková věc doručena. Jako logické se zdá, aby i v takovém případě 

neztratila platně sjednaná výhrada vlastnictví svou účinnost, ovšem převládající praxí 

v mezinárodních obchodních vztazích je pravý opak. Nesplňuje-li podmínky platnosti 

v právním řádu místa nové polohy věci, již se nelze na ni odvolávat a účinnému 

přechodu vlastnictví bránit, přestože kupní cena dosud zaplacena nebyla.21 Tento 

princip odpovídá také ustanovení § 5 zákona o mezinárodním právu soukromém 

obsahujícímu pro věcná práva kolizní kritérium místa polohy věci. Hraniční určovatel 

lex rei sitae však v praxi mezinárodního obchodu není pro všechny otázky související 

s přechodem vlastnického práva k movitým věcem vyhovující. Snahou nalézt lepší 

řešení byla Haagská úmluva o právu rozhodném pro přechod vlastnictví k movitým 
                                                 

21  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 276, 277. 
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věcem u kupní smlouvy mezinárodní povahy (1958), která sice nakonec nevstoupila 

v platnost, ale i tak ovlivnila znění § 12 zákona o mezinárodním právu soukromém 22, 

jenž určitým způsobem zmírňuje shora uvedený princip způsobující neúčinnost 

výhrady vlastnictví. 

Ustanovení § 12 písm. e) má povahu speciální ve vztahu k § 5 a § 6, které 

upravují věcná práva. Stanoví, že výhrada vlastnického práva k movitým věcem se 

vždy řídí právním řádem určeným podle ustanovení § 9 – § 11 zmíněného předpisu. 

Obligační statut závazku, tj. kolizní kritériu lex causae však podle znění této kolizní 

normy platí výhradně mezi stranami smlouvy, na základě které dochází k převodu 

vlastnického práva, nikoliv vůči třetím osobám. Vzhledem k odkazu na § 11 nelze pak 

v tomto případě chápat výhradu vlastnictví jako zajišťovací institut. Ustanovení § 11 

se ale použije na změnu ujednání týkající se nabytí vlastnictví a na případné následky 

porušení výhrady vlastnického práva.  

 

5.6.  Kolizní  kritéria  u  ručení  a  bankovní  záruky 

U ručení a bankovní záruky je situace trochu složitější. Lze se ztotožnit 

s názorem, že povaze věci odpovídá použití právního řádu určeného podle 

hraničního určovatele lex domicilii ručitele, tj. podle místa jeho sídla / bydliště, v těch 

případech, kdy poskytování zajištění představuje součást předmětu podnikání 

ručitele. Tzn. že se jedná o případy, kdy ručitelem je určitá finanční instituce. Typicky 

se to týká bankovních záruk, kde je daná finanční instituce, jako poskytovatel 

bankovní záruky a zároveň subjekt povinný z bankovní záruky, relativně nezávislý 

na hlavním zajišťovaném závazku, a to z důvodu potlačeného rysu akcesority a 

subsidiarity. Stejné kolizní kritérium má opodstatnění v případě, že se jedná o ručení 

v podobě jednostranného prohlášení. Takový vztah sice není odtržen od hlavního 

zajišťovaného závazku a je na něm relativně závislý, ale s ohledem na kolizní pravidlo 

stanovené pro vztahy vzniklé z jednostranných právních úkonů v § 14 zákona o 

mezinárodním právu soukromém odpovídá povaze věci použití místa sídla / bydliště 

ručitele. Ve všech ostatních případech ručení, by se tento zajišťovací prostředek za 

předpokladu, že nedojde k volbě práva, měl řídit právem stanoveným pro hlavní, 

ručením zajištěný, závazek.  

Pokud se rozhodným právem pro ručení stane rozdílný právní řád než jaký se 

uplatní pro hlavní zajišťovaný závazek, má to vliv na další otázky související 
                                                 

22  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 278, 279. 
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s ručením.23 Ten samý právní řád (tzn. ten, kterým se řídí ručení) se totiž stane 

rozhodným i pro námitky, které příslušejí ručiteli vůči věřiteli a dále pro vstup 

ručitele do práv věřitele poté, co ručitel splnil závazek dlužníka namísto něj. 

Poskytuje-li zajištění za ten samý závazek více ručitelů a ručení každého z nich se 

bude řídit jiným právním řádem, pak na vztahy mezi ručiteli se použije právo toho 

z nich, vůči kterému se uplatňuje postihový nárok. Přičemž ale ten kdo postihový 

nárok uplatňuje, by se neměl dostat do výhodnějšího postavení, než které by měl, 

kdyby se na tento postih použilo právního řádu, kterým se řídí jeho ručení. Obdobně 

to platí i na případy, kdy je daný závazek vedle ručení zajištěn i jinými formami 

zajištění poskytnutými třetími osobami odlišnými od dlužníka a jednotlivá zajištění se 

řídí různými právy.  

 

5.7.  Kolizní  kritéria  u  zajišťovací směnky  a  avalu  směnky 

Kolizní ustanovení vztahující se ke směnkám se zahraničním prvkem jsou 

obsaženy ve zvláštním předpise, který je ve vztahu k zákonu o mezinárodním právu 

soukromém předpisem speciálním. Jedná se o zákon směnečný a šekový                              

č. 191/1950 Sb. (dále jen „zákon směnečný a šekový“), resp. jeho článek I, část čtvrtou 

nazvanou „Zvláštní ustanovení mezinárodního práva směnečného“ (§ 91 - § 98). Tato 

univerzální úprava, která vychází z ustanovení druhé ženevské úmluvy o sjednocení 

směnečného práva a použije se bez ohledu na skutečnost, zda cizí prvek se týká státu, 

který je či není účastníkem ženevských úmluv24, obsahuje hraniční určovatele pro 

jednotlivé prvky směnečného vztahu, včetně směnečného rukojemství. 

Na prvním místě (§ 91 zákona směnečného a šekového) zde stojí kolizní 

norma určující právní řád, podle kterého se má posuzovat způsobilost účastníka 

směnečného vztahu zavazovat se směnkou. Výslovně tato norma sice upravuje pouze 

pasivní směnečnou způsobilost (tj. způsobilost směnečně se zavazovat vlastními 

úkony, včetně způsobilosti mít povinnosti ze směnky), ale vzhledem k tomu, že žádné 

jiné ustanovení zákona směnečného a šekového neupravuje zvlášť směnečnou 

způsobilost aktivní, není důvod, aby se toto ustanovení neaplikovalo i na ni, tj. na 

způsobilost mít směnečná práva a nabývat těchto práv.25 Stanovena jsou zde dvě 

kolizní kritéria. Prioritním je státní příslušnost účastníka, u kterého se posuzuje 

                                                 
23  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 302. 
24  Kovařík Zdeněk: Renesance směnky XVII. Mezinárodní právo směnečné; Právní praxe v podnikání, ročník 1994, 
číslo 4, s. 10. 

25  Chalupa Radim: Zákon směnečný a šekový – komentář, Zvláštní ustanovení mezinárodního práva směnečného                 
- § 91; ASPI – Původní nebo upravené texty pro ASPI, 1998. 



 
 

- 32 - 

směnečná způsobilost, a druhým subsidiárním je pak místo podpisu směnky, které se 

použije jen v případě, že podle práva státu, jehož je státním příslušníkem, nesplňuje 

podmínky směnečné způsobilosti (za předpokladu, že podle práva místa podpisu je 

splňuje). Zároveň toto ustanovení připouští zpětný a další odkaz a stanoví, že pokud 

právo určené podle státní příslušnosti odkazuje na právo jiného státu, je nutné řídit se 

tímto jiným právem. Hraniční určovatel lex patriae se stává problematickým, pokud 

je účastníkem směnečného vztahu osoba s vícenásobnou státní příslušností, osoba bez 

státní příslušnosti a nebo právnická osoba. U osoby s vícenásobnou státní příslušností 

postačí, aby měla způsobilost podle kteréhokoliv práva, ke kterému jeho státní 

příslušnosti odkazují. Subsidiárně by se dal aplikovat i § 33 zákona o mezinárodním 

právu soukromém, podle kterého je-li jednou z více státních příslušností příslušnost 

ČR, použije se jí, popř. jedná-li se o vícero cizích státních příslušností, je rozhodná 

státní příslušnost nabytá naposled. Směnečná způsobilost fyzických osob bez státní 

příslušnosti by se měla řídit právem státu jejich bydliště a směnečná způsobilost 

právnických osob by se měla posuzovat podle práva státu, ve kterém se nachází jejich 

sídlo.26 Podpůrné působení hraničního určovatele lex loci actus (místo podpisu 

směnky) má pro účastníky směnečného vztahu nespornou výhodu, protože nemusí 

zkoumat cizí právní řád a zjišťovat v něm podmínky pro směnečnou způsobilost 

svých protistran. Postačí, že jsou způsobilí se směnečně zavazovat, podle práva země, 

ve které fakticky dochází k podpisu směnky. 

V dalších ustanoveních výše jmenované části zákona směnečného a šekového 

jsou stanovena kolizní kritéria pro formu směnečných prohlášení. Ta se řídí právem 

státu, v němž bylo prohlášení učiněno. Odstavec 2 § 92 pak obsahuje tzv. nepravou 

výjimku z principu teritoriality,27 jejíž podstatou je fakt, že vadnost předchozích 

prohlášení nemá vliv na platnost prohlášení učiněných později, pokud by tato 

předcházející prohlášení byla platná podle práva státu pozdějšího směnečného 

prohlášení. Opravdový průlom do principu teritoriality pak znamená následující 

odstavec 3 § 92, podle kterého směnečná prohlášení českého občana uskutečněná 

v cizině vůči jiným českým státním příslušníkům, platí na území České republiky, 

pokud jsou v souladu s tuzemským právem. Podle práva státu, ve kterém byla 

prohlášení učiněna (tj. kde se podpis směnky skutečně uskutečnil), se posuzují i 

účinky některých směnečných prohlášení, a sice těch, jež se týkají ostatních osob 

                                                 
26  Chalupa Radim: Zákon směnečný a šekový – komentář, Zvláštní ustanovení mezinárodního práva směnečného -§ 91; 

ASPI – Původní nebo upravené texty pro ASPI, 1998.. 
27  Kovařík Zdeněk: Renesance směnky XVII. Mezinárodní právo směnečné; Právní praxe v podnikání, ročník 1994, 
číslo 4, s. 10. 
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podepsaných na směnce, tzn. vyjma závazných prohlášení hlavních směnečných 

dlužníků (viz dále). S ohledem na výše uvedené se proto na právní vztah vyplývající 

ze směnečného rukojemství, tj. na aval směnky, vždy použije hraničního určovatele 

lex loci actus. 

Dalším hraničním určovatelem je právo platebního místa směnky, jímž se 

právě se řídí jednak účinky směnečných prohlášení hlavních směnečných dlužníků 

(příjemce cizí směnky a výstavce vlastní směnky), dále otázka přípustnosti částečné 

akceptace směnky cizí a povinnost přijmout i částečné placení jak u cizí směnky, tak i 

směnky vlastní, a v poslední řadě i opatření, která je potřeba učinit v případě ztráty 

nebo krádeže směnky. 

Podle místa vystavení směnky se určuje rozhodný právní řád pro lhůty 

k výkonu postihových práv všech směnečně zavázaných osob a otázka, zda majitel 

cizí směnky nabývá pohledávky, které byly podkladem pro vystavení směnky. 

V poslední řadě forma protestu, protestní lhůty a forma případných dalších 

úkonů potřebných k uplatnění nebo zachování směnečných práv se posuzují podle 

práva státu, kde se mají tyto úkony uskutečnit. 

 

5.7.  Zajištění  investičními  nástroji 

Zákon o mezinárodním právu soukromém obsahuje ve svém ustanovení § 11a, 

odst. 2 zvláštní kolizní normu pro zajištění práv zde uvedených investičními nástroji. 

Těmito právy jsou jednak práva účastníka platebního systému a práva účastníka 

vypořádacího systému, jako systémů uvedených v seznamu České národní banky 

podle zvláštního právního předpisu, a to jestliže tato práva vznikla právě z jeho účasti 

v těchto systémech, a dále práva České národní banky a centrální banky některého 

z členských států Evropské unie či dalších států tvořících Evropský hospodářský 

prostor nebo práva Evropské centrální banky. Předpokladem je, že práva těchto 

subjektů jsou zaznamenána na účtu, rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci. Jsou-li 

tedy pro zajištění shora vyjmenovaných práv použity investiční nástroje, pak se řídí 

vztahy z takového zajištění právním řádem členského státu Evropské unie nebo státu 

Evropského hospodářského prostoru, ve kterém je veden účet, rejstřík nebo jiná 

obdobná evidence, v nichž je zajištění zaznamenáno. Volba jiného práva je vyloučena. 
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6.)   VOLBA  PRÁVA  VE  VZTAZÍCH  ZE  ZAJIŠTĚNÍ 

6.1.  Pojem  volby  práva  

Volbou práva se v odvětví práva mezinárodního soukromého rozumí shodný 

projev účastníků určitého právního vztahu o tom, že se jejich vztah má řídit určitým 

vybraným právním řádem. Tuzemské právo donedávna připouštělo volbu práva 

pouze v oblasti závazkových a pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem, 

přičemž obě kritéria musela být splněna současně. Oproti úpravám v cizích zemích 

český právní řád nepřipouštěl volbu práva v jiných oblastech než je právě závazkové 

a pracovní právo. Od 11. ledna 2009 je ovšem na našem území účinný a přímo 

závazný evropský předpis komplexně unifikující kolizní právo v oblasti 

mimosmluvních závazkových vztahů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 

vztahy (Řím II) (dále jen „Nařízení Řím II“), jenž připouští volbu práva i pro 

mimosmluvní závazky. Na druhou stranu zároveň platí, že i když jde o právní vztahy 

umožňující volbu práva, bude volba práva zpravidla vyloučena, jedná-li se o vztahy 

čistě vnitrostátní povahy (tj. bez mezinárodního prvku). S ohledem na ustanovení 

Římské úmluvy a Nařízení Řím I o tzv. single country contracts, ani toto pravidlo již 

dnes neplatí bezvýjimečně (blíže viz část IV této práce).  

V praxi se v této souvislosti objevuje otázka, zda je přípustné, aby si i účastníci 

čistě vnitrostátního vztahu sjednali použití pravidel mezinárodního původu, které 

však nelze považovat za právní normu. Typicky se to týká standardizovaných 

smluvních podmínek jako jsou například INCOTERMS.28 V právní teorii není ohledně 

odpovědi na tuto otázku jednotný názor. Bylo by možné na danou otázku odpovědět 

kladně za předpokladu, že se takové podmínky stanou součástí obsahu závazku 

sjednaného mezi stranami.29  

Obecně je možné volbu práva chápat jako spolehlivý způsob stabilizace 

statusu právního vztahu. V praxi totiž jednak zajišťuje předvídatelnost důsledků 

konkrétního právního vztahu a v návaznosti na to tedy zajišťuje i vyšší míru právní 

jistoty účastníků, a jednak umožňuje stranám vybrat si tu právní úpravu, která 

nejlépe odpovídá jejich představám. 

Nutné je rovněž připomenout, že z důvodu různorodosti právních úprav 

                                                 
28  International Comercial Terms, vydávané mezinárodní obchodní komorou v Paříži. 
29  Bělohlávek Alexander J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem; Právní fórum, ročník 2006, 
číslo 3, s. 82. 
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v jednotlivých státech je volba práva silně spjata se způsobem a místem řešení 

případného sporu mezi stranami. Právě výklad otázky určení rozhodného právního 

řádu na základě volby práva může mít totiž zcela odlišný výsledek v závislosti na 

tom, kde a podle jakého právního systému je tato otázka posuzována. 

 

6.2.  Přípustnost  a  rozsah  volby  práva  

Obvykle se určení použitelného právního řádu pro posouzení otázky 

přípustnosti a rozsahu volby práva odvíjí od úpravy mezinárodního práva 

soukromého státu soudu (lex fori), tj. v praxi mezinárodního obchodního styku řady 

zemí se otázka volby práva (včetně její platnosti, formy a rozsahu) řídí právem státu 

místa, kde je konkrétní spor rozhodován. Této koncepci odpovídá i česká právní 

úprava obsažená v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Soud, popř. rozhodci,  

řeší tuto otázku jako jednu z prejudiciálních otázek v rámci projednávání konkrétního 

případu s tím, že rozhodnutí v této věci nesmí chybět odůvodnění. Odlišný princip se 

uplatňuje např. v německém právu, kde se používá jiného hraničního určovatele, 

kterým je lex causae; s určitou větší volností se lze setkat také u rozhodčího řízení (viz 

Evropská úmluva o obchodní arbitráži, kterou je ČR vázána od roku 1964).30 Institut 

volby práva lze nalézt i v dalších mezinárodních úmluvách, např. v Haagské úmluvě 

o mezinárodní správě pozůstalostí 1973 (pro ČR závazná od roku 1995), přičemž mezi 

ty nejdůležitější patří Římská úmluva (ČR je úmluvou vázána od 14. dubna 2005, 

s účinností od 1.7.2006), která bude nahrazena přímo použitelným Nařízením Řím I 

(s účinností od 17.12.2009) – blíže k Římské úmluvě a Nařízení Řím I viz část IV této 

práce. Je třeba dodat, že při posuzování otázky přípustnosti volby práva podle lex fori 

bude vhodné zohlednit i předpisy zvoleného práva, stejně jako právní řád výkonu 

rozhodnutí. 

Pokud jde o rozsah volby práva, lze se ztotožnit s názorem, že zvolený právní 

řád by se měl aplikovat jako celek, tzn. včetně mezinárodně právních závazků, 

kterými je vázán stát, jehož právo bylo na daný závazkový vztah vybráno, a to 

společně s příslušnou výkladovou a aplikační praxí. Tento názor ovšem nemusí sdílet 

právní praxe ve všech zemích, proto nejsou-li si strany zcela jisti rozsahem volby 

práva, doporučuje se v rámci volby práva výslovně jmenovat ty mezinárodní 

smlouvy, které strany chtějí na svůj vztah aplikovat. Stejně tak lze zcela opačně 

                                                 
30  Bělohlávek Alexander J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem; Právní fórum, ročník 2006, 
číslo 3, s. 82. 
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působnost určitých mezinárodních úmluv vyloučit. To je ale možné jen v mezích 

daných příslušnými normami mezinárodního práva soukromého. V rámci států EU se 

zároveň musí počítat i s nutným použitím příslušného komunitárního práva, a to až 

na výjimky přednostně.31 V zásadě se rozhodné právo aplikuje vždy v aktuálním 

znění (aktuálním v době, kdy se řeší daná konkrétní otázka). V rozsahu dispozitivní 

úpravy právních norem rozhodného právního řádu však není vyloučeno, aby 

smluvní strany omezily volbou práva aplikaci rozhodného právního řádu například 

na stav v době uzavření jejich smlouvy. Většina právních řádů stejně jako český 

právní řád neomezuje volbu práva na jediný právní řád a umožňuje tzv. štěpení 

obligačního statutu, kdy různé části závazkového vztahu podléhají různým právním 

řádům.32  

Podle převažující mezinárodní praxe i výslovných úprav některých států, 

včetně České republiky, lze říci, že volbou práva se rozumí volba práva hmotného, 

což znamená, že se nepoužijí kolizní normy zvoleného právního řádu.33 Na druhou 

stranu v tuzemském právu i úpravách jiných států se připouští, aby se právě dohodou 

stran v rámci volby práva výslovně odkázalo i na kolizní normy rozhodného práva. 

Jak již bylo naznačeno výše obecně se vede relativně široká diskuse do jaké 

míry je přípustná volba i jiných nestátních pravidel, která nejsou výsledkem státní 

normotvorby. Těmito pravidly se rozumí jednak tzv. „lex mercatoria“, jako 

nadnárodní systém prostředků mezinárodní obchodní praxe (obchodních zvyklostí, 

vykládacích pravidel, vzorových smluv, standardizovaných smluvních podmínek 

jako jsou například INCOTERMS), nebo např. zásady mezinárodních smluv 

vypracovaných organizací UNIDROIT34. Podle § 9 zákona o mezinárodním právu 

soukromém, popř. § 37 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), jde o volbu právního řádu 

jako práva státu. Přípustnost pravidel nestátního původu bude z pohledu českého 

práva omezena právním řádem jinak aplikovatelným, tj. určeným podle kolizních 

ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém. Podle původního návrhu 

Nařízení Řím I mělo být součástí tohoto evropského předpisu ustanovení, které by  

                                                 
31  Bělohlávek Alexander J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem; Právní fórum, ročník 2006, 
číslo 3, s. 82. 

32  Rozehnalová Naděžda: Doložky o právním režimu a o řešení sporů v případě smluv mezinárodním obchodním 
styku; Právní praxe v podnikání, ročník 1998, číslo 1, s. 5. 

33  Goode Roy, Kronke Herbert, McKendrik Ewan, Wool Jeffrey: Transnational Commercial Law, Text, Cases and 
Materials, Oxford University Press, 2007, s. 84. 

34 Goode Roy, Kronke Herbert, McKendrik Ewan, Wool Jeffrey: Transnational Commercial Law, Text, Cases and 
Materials, Oxford University Press, 2007, s. 516, 517. 



 
 

- 37 - 

volbu nestátních pravidel umožňovalo, konečná schválená verze jej však již 

neobsahuje. Nicméně určitá zmínka v tomto směru v Nařízení Řím I zůstala. 

Uvozovací ustanovení (preambule) stanoví, že strany mohou do svých smluv začlenit 

formou odkazu nestátní normy nebo mezinárodní úmluvu a pokud Společenství 

vhodným právním nástrojem přijme normy smluvního závazkového práva, včetně 

standardních smluvních podmínek, může takový nástroj stanovit, že smluvním 

stranám je dovoleno tyto normy uplatňovat.35 

V právní teorii se rozlišuje omezená a neomezená volba práva. Většina zemí 

obdobně jako Česká republika vychází ve svých právních úpravách z neomezené 

volby práva, kdy účastníci nejsou při výběru rozhodného práva ničím omezeni. Podle 

české právní praxe však může být zvolen výhradně platný pozitivní právní řád, 

aplikace obchodních zvyklostí na daný smluvní vztah je možná jen za předpokladu, 

že to připouští zvolené právo. K uvedenému je možno dodat, že obchodní zvyklosti 

jsou zpravidla ve větší míře využívány tehdy, pokud se spor vzniklý z daného 

závazku rozhoduje před rozhodci namísto před státními soudy. Některé zahraniční 

právní řády naopak připouští pouze tzv. omezenou volbu práva, kdy zvolený právní 

řád musí mít užší vztah k předmětnému smluvnímu závazkovému vztahu nebo jeho 

účastníkům (typickým příkladem je Polsko36). Přestože národní právní úprava 

mezinárodního práva soukromého vychází v zásadě z principu neomezené volby 

práva, obsahuje i určitá omezení volby práva. Volba práva je vyloučena např. § 11a 

zákona o mezinárodním právu soukromém, není přípustná rovněž ve směnečných 

vztazích s mezinárodním prvkem (viz dále bod 6.5. této kapitoly 6). 

V případě zajištění závazků je institut volby práva obsažen jednak v obecném 

ustanovení § 9, odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a jednak 

v ustanovení speciálním – v § 11 téhož předpisu, kde je toto kolizní kritérium 

naformulováno následovně: „Právní řád určený podle § 9 nebo § 10 platí také o 

změnách, zajištění a následcích porušení závazků tam uvedených, pokud z úmyslu 

účastníků nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného“. Ve smyslu způsobu zakotvení 

volby práva mohou při výkladu této ne zcela jednoznačné formulace nastat určité 

problémy z hlediska rozsahu této kolizní normy. Mají se pojmem „účastníci“ v tomto 

kontextu rozumět pouze účastníci hlavního zajištěného závazku a pojmem „zajištění“ 

pouze zajištění hlavního závazku poskytnuté jedním z účastníků hlavního závazku 

                                                 
35  Viz uvozovací ustanovení (preambule) Nařízení Řím I – bod 13, 14. 
36  Bělohlávek Alexander J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem; Právní fórum, ročník 2006, 
číslo 3, s. 82. 
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anebo se pojmem „účastníci“ rozumí samotní účastníci zajišťovacího vztahu, bez 

ohledu na skutečnost, zda jsou zároveň účastníky hlavního zajištěného závazku, a 

pojmem „zajištění“ se rozumí veškeré zajištění hlavního závazku bez ohledu na 

osobu poskytovatele? K rozdílným závěrům lze dojít v závislosti na tom, zda se 

použije výkladu systematického nebo převáží spíše výklad teleologický a gramatický. 

Podle systematického výkladu by bylo správnější vycházet ze skutečnosti, že 

účastníky se rozumí pouze účastníci hlavního zajištěného závazku. Takové pojetí by 

totiž odpovídalo obsahu celého ustanovení, které v rámci jedné věty zmiňuje i změny 

a následky porušení závazků, u nichž nelze pochybovat, že se tím myslí právě 

účastníci hlavního zajištěného závazku. Toto řešení by však ve svých důsledcích 

vedlo k tomu, že u zajišťovacích vztahů by možnost volby práva mohli využít pouze 

účastníci hlavního zajištěného závazku. Jako rozumnější se zjevně jeví výklad 

teleologický a gramatický, jenž vede k závěru, že pojem „zajištění“ je třeba chápat 

v širším smyslu jako jakékoliv zajištění hlavního závazku bez ohledu na osobu 

poskytovatele takového zajištění (tj. zda se jedná o dlužníka z hlavního zajištěného 

závazku nebo třetí osobu odlišnou od dlužníka) a pojem účastníci je třeba vykládat 

jako jakékoliv účastníky zajišťovacího vztahu bez ohledu na to, zda jsou zároveň 

účastníky hlavního zajištěného závazku či nikoliv. 

Nejednotný právní názor ohledně přípustnosti volby práva existuje v právní 

teorii také v případě vztahů vzniklých z jednostranných právních úkonů.37 Jak již bylo 

uvedeno výše, jednostranné právní úkony řeší v zákoně o mezinárodním právu 

soukromém § 14. Toto zvláštní ustanovení ve své formulaci výslovně volbu práva 

neumožňuje, když stanoví, že „právní poměry vzniklé z jednostranných právních 

úkonů se řídí právním řádem státu, v němž má dlužník bydliště (sídlo)“. Při striktním 

výkladu, by možnost volby práva nebylo možné odvodit ani z obecného ustanovení  

§ 9, odst. 1 tohoto předpisu, kde je volba práva dána účastníkům smlouvy, jinými 

slovy účastníkům vícestranného právního úkonu. Na druhou stranu se jeví jako zcela 

neúčelné odpírat subjektu vztahu vzniklého jednostranným právním úkonem 

možnost výběru právního řádu, kterým se jeho vztah bude řídit, a to zejména 

s ohledem na fakt, že on je jediným, kdo nese odpovědnost za vznik, obsah, zánik i 

následky takového vztahu. Proto by se uvedené obecné ustanovení mělo vykládat 

spíše v širším smyslu. Pokud jde o zajišťovací prostředky poskytované 

jednostranným právním úkonem, použije se ustanovení § 11, které je ve vztahu k § 14 

                                                 
37  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 319, 320; 
 Růžička Květoslav: Volba práva; Právo a podnikání, ročník 1996, číslo 1, s. 11. 
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ustanovením speciálním. § 11 volbu práva výslovně umožňuje, ale formuluje ji jako 

úmysl účastníků, což by opět mohlo vést k výkladovým nejasnostem, zda se těmito 

účastníky rozumí účastníci vztahu vzniklého ze zajištění jednostranným právním 

úkonem (dlužník a věřitel hlavního závazku) nebo subjekt jednostranného právního 

úkonu poskytující zajištění hlavního závazku ve prospěch věřitele (např. ručitel jako 

třetí osoba odlišná od dlužníka). Pochybnosti se ale dají vyloučit závěrem, že na 

věřiteli hlavního závazku by v těchto případech rozhodnutí o výběru rozhodného 

práva pro zajišťovací vztah záviset nemělo, proto by se pojem účastník v tomto 

smyslu měl vykládat jako účastník jednostranného právního úkonu, tj. osoba 

poskytující zajištění. 

 

6.3.  Způsob  volby  práva 

Na ujednání ohledně volby práva je třeba aplikovat obecnou úpravu o 

právních úkonech. Volba práva by proto měla být provedena srozumitelně, 

dostatečně určitě, stejně jako svobodně a vážně. Odkaz na právní řád určitého státu 

by měl být proveden tak, aby nevyvolával žádné pochybnosti o vůli stran. Volbu 

práva je možné provést jak výslovně, tak i konkludentně. Uskutečněná volba práva 

může například vyplývat z jiných ustanovení smlouvy (např. formou odkazů na 

konkrétní právní řád nebo použitím specifických právních institutů, které jsou 

typické jen pro určitý právní řád), někdy může vyplývat i z práva státu místa plnění 

nebo z jiných okolností vzniku smlouvy či okolností souvisejících s plněním smlouvy. 

Volba práva však nemůže být závislá na projevu vůle či jednání třetí strany, jež není 

účastníkem smlouvy. Rozhodné právo se lze také stanovit pomocí některého z kritérií 

souvisejících s předmětným obchodem, ať již je to výše zmíněné místo plnění nebo 

třeba místo bydliště či sídla některého z účastníků smlouvy. Pokud se takto určené 

kritérium v průběhu trvání smluvního vztahu změní (např. daný účastník přemístí 

své sídlo do jiného státu) může v případě sporu vést takový způsob volby práva 

k potížím s určením rozhodného práva. Dalo by se sice vyjít ze zásady, že rozhodující 

je kritérium v té podobě, jakou mělo v době uzavření smlouvy. Přesto by taková 

volba práva při posuzování její platnosti nemusela být ohodnocena jako dostatečně 

určitá. Proto je nejspolehlivějším způsobem volby práva výslovný odkaz na právní 

řád určitého státu.  

V rámci volby práva se také připouští určitý právní řád přímo vyloučit nebo 

vyloučit některé konkrétní dispozitivní normy vybraného právního řádu. Česká 

právní teorie zastává názor, podle něhož v souvislosti s požadavkem na projev vůle, 
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který nesmí vyvolávat žádné pochybnosti, nelze z pouhé prorogační doložky 

usuzovat na to, že tím byla uskutečněna i volba rozhodného práva. To znamená, 

pokud si strany ve smlouvě pouze založí příslušnost soudů určitého státu nebo 

rozhodčí doložkou stanoví příslušnost určitého rozhodčího soudu, nezakládá takové 

ujednání samotnou volbu rozhodného práva pro daný smluvní vztah. Toto 

stanovisko, jež není zcela v souladu s praxí jiných zemí, potvrzují i některé tuzemské 

rozhodčí nálezy.38 Na základě Nařízením Řím I by u nás tento přístup mohl být 

prolomen (blíže viz část IV této práce, kapitola 2, bod 2.2.). 

V této souvislosti je vhodné zmínit i tzv. hypotetickou volbu práva, která je 

v mezinárodní obchodní praxi přijímána rozporuplně. Hypotetickou volbou práva se 

rozumí případ, kdy soudce rozhodující spor soukromoprávního vztahu 

s mezinárodním prvkem sám vyhledá rozhodné použitelné právo, protože účastníci 

si sami právo nezvolili. Soudce vybere takové právo, které by si podle jeho názoru 

účastníci sami zvolili, kdyby o volbě práva uvažovali. V rámci kontinentální Evropy 

je tento přístup převážně odmítán. S ohledem na formulaci ustanovení § 9, odst. 1 

zákona o mezinárodním právu soukromém lze říci, že ani národní právní řád to 

nevidí jinak.39 

Při vzniku smluvního vztahu nemusí účastníci z různých důvodů volbu práva 

vždy provést a zájem na jejím uskutečnění projeví později, zpravidla až v okamžiku 

vzniku sporu. Pro takové případy právní úpravy i praxe připouští tzv. dodatečnou 

volbu práva, podle níž je možné nedostatek volby práva napravit dodatečnou 

dohodou stran učiněnou kdykoliv až do rozhodnutí sporu týkajícího se předmětného 

smluvního vztahu. Z ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém je možné 

dovodit, že tuzemské právo dodatečnou volbu práva akceptuje. Zároveň se 

nevylučuje, aby si strany již jednou provedenou volbu práva změnily a dohodly se na 

použití jiného rozhodného práva.40 

Při posuzování platného způsobu či formy volby práva může formulace volby 

práva pro zajišťovací vztahy obsažená v § 11 zákona o mezinárodním právu 

soukromém vyvolávat určité pochybnosti. Volbu práva je sice možné provést nejen 

výslovně, ale i konkludentně, vždy však musí jít o dohodu, tzn. vzájemný souhlasný 

projev vůle. To odpovídá i základním principům soukromého práva, jež je založeno 

                                                 
38  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 132. 
39  Bělohlávek Alexander J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem; Právní fórum, ročník 2006, 
číslo 3, s. 82. 

40  Růžička Květoslav: Volba práva; Právo a podnikání, ročník 1996, číslo 1, s. 11. 



 
 

- 41 - 

na zásadě konsensuálního vzniku závazků – práva a povinnosti nemohou mezi 

smluvními stranami vznikat bez vzájemného projevu vůle. Formulace § 11 při použití 

výrazu „z úmyslu účastníků“ vyvolává otázku, nakolik musí být úmysl formálně 

projeven navenek vůči druhé straně či dokonce jen ve vnějším světě bez adresování 

projevu vůle, aby bylo možné danou volbu práva uznat za platnou. Přikládat právní 

následky i pouhému úmyslu neprojevenému ve vnějším světě je v rozporu s právní 

jistotou účastníků právních vztahů. Proto by se mělo vyžadovat, aby úmysl stran 

týkající se výběru rozhodného právního řádu byl navenek projeven, a to nejen ve 

vnějším světě, ale vždy vůči druhé straně, a mohlo tak dojít alespoň ke konkludentní 

dohodě stran o volbě práva.  

 

6.4.  Důsledky  neprovedení  volby  práva  

Jestliže si účastníci právního vztahu sami nezvolí rozhodné právo, kterým by 

se měl jejich vztah řídit, nemá to na platnou existenci takového vztahu žádný vliv. Na 

jejich právní vztah se použije jednak přímých norem mezinárodního práva 

soukromého, které je potřeba přednostně aplikovat bez dalšího i v případě 

uskutečněné volby práva, a na otázky přímými normami neupravené se pak použije 

právní řád určený podle kolizních norem, resp. dalších kolizních kritérií, které tyto 

kolizní normy obsahují. Otázkou ale zůstává, kterých kolizních norem by se mělo 

v těchto případech použít, resp. kolizních norem kterého právního řádu. 

Pokud si strany nezvolí rozhodné právo nebo je volba práva neplatná, určí 

soudce či rozhodce rozhodné právo zpravidla podle kolizních norem práva státu 

rozhodujícího orgánu, tj. podle zásady legis fori. Tato zásada se obvykle uplatňuje jak 

v případě rozhodování státních soudů, tak při rozhodování před soudy rozhodčími. 

Tomu odpovídá rovněž praxe i právní úprava vnitrostátního původu v České 

republice. Výslovné ustanovení obsahuje § 37, odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, 

který stanoví, že v případě neuskutečněné volby práva budou rozhodci rozhodovat 

podle tuzemských kolizně právních předpisů. Na druhou stranu ale některé právní 

úpravy připouští ohledně sporů řešených před rozhodci i odlišné řešení. Úmluva o 

mezinárodní obchodní arbitráži stanoví v článku VII, odst. 1, že rozhodci použijí 

právo určené podle takového kolizního pravidla, jež budou považovat v daném 

případě za přiměřené.41 Tuzemská judikatura i právní teorie ovšem poukazuje na to, 

že takovýto postup by byl přijatelný pouze tam, kde by soukromoprávní vztah 

                                                 
41  Úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (v ČR vyhl. č. 176/1964 Sb.).  
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s mezinárodním prvkem neměl žádný vztah k tuzemskému právu.42 Použití cizí 

kolizní normy lze v obdobných případech odůvodnit tak, že pokud zde není žádný 

vztah k tuzemskému právu, znamená to, že neexistuje opodstatněný zájem 

tuzemského práva na kolizní úpravě takových vztahů, a může být proto kolizní 

úprava přenechána cizímu právu. K uvedenému je možno dodat, že zatímco institut 

volby práva je v právních řádech různých států široce přijímán, v případě náhradních 

pravidel pro určení rozhodného práva se mohou přístupy jednotlivých právních řádů 

lišit a navíc v těch zemích, kde neexistuje kodifikovaná úprava, může být 

problematické zjistit si stanovená pravidla, případně názory judikatury. 

Jak již bylo zmíněno výše volba práva je silně spjata se způsobem a místem 

řešení případného sporu mezi stranami. Průběh, nákladnost a někdy i výsledek řešení 

sporu může významně záviset právě na tom, na jakém místě a jakým řízením se bude 

spor řešit. Proto lze jednoznačně doporučit, aby při sjednávání obsahu jakéhokoliv 

právního vztahu s mezinárodním prvkem, zajišťovacích vztahů nevyjímaje, se vždy 

začalo sjednáním způsobu a místa řešení budoucích sporů a v souvislosti s tím i 

sjednáním rozhodného práva, které se bude na daný vztah aplikovat. Praxe 

mezinárodního obchodního styku, mezinárodní smlouvy i jednotlivé národní právní 

úpravy nabízí obvykle následující tři možnosti řešení případných sporů: 

-  řízení před státními soudy 

-  mezinárodní rozhodčí řízení 

-  tzv. alternativní způsoby řešení sporů (mediační řízení, smírčí řízení, 

konciliační řízení apod.) 

Každá z těch to možností má své pro a proti, není však předmětem této práce 

rozebírat výhody či nevýhody shora jmenovaných způsobů řešení sporů. V každém 

případě je možné říci, že jistota účastníků o místě sporu, je prospěšná v těch 

případech, kdy si strany právo nezvolí anebo je jejich volba práva shledána 

neplatnou. Někdy je nutné počítat s dopadem norem tzv. veřejného pořádku 

vybraného právního řádu, jejichž použití nelze vyloučit. Při sjednávání místa řešení 

případného sporu je vhodné rovněž zohlednit otázky procesní, jako jsou náklady 

řízení, náklady na zastoupení, způsob vedení důkazního řízení, způsob vedení 

samotného procesu (porotní soudy / řízení před profesionálními soudci), obvyklost 

průtahů v řízení, nesnáze spojené s následným uznáním a nuceným výkonem daného 

                                                 
42  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 302. 
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rozhodnutí apod.43 Určení místa řešení budoucího sporu má nespornou výhodu také 

tehdy, když v průběhu trvání smluvního vztahu dojde k následným změnám, jež 

nebyly předpokládány a které mohou vést k nečekanému založení pravomoci soudů 

jiného státu, než se kterým se počítalo v době uzavírání smlouvy (např. dojde-li ke 

změně pobytu účastníků, k přemístění sídla, k přesunu pobočky a majetku apod.).  

 

 6.5.  Volba  práva a  úprava  mezinárodního  práva  směnečného  v  ČR  

Pro směnečné vztahy s mezinárodním prvkem má tuzemský právní řád 

několik zvláštních ustanovení v zákoně směnečném a šekovém (část „Zvláštní 

ustanovení mezinárodního práva směnečného“ - § 91 až § 98). Jejich obsahem je 

několik kolizních norem s různými hraničními určovateli pro jednotlivé prvky 

směnečných vztahů. V žádném z těchto ustanovení ale není účastníkům směnečných 

vztahů výslovně umožněna volba práva a možnost výběru rozhodného práva dle 

vůle účastníků nelze z žádného z těchto ustanovení ani odvodit.  

Nejvyšší soud však řešil případ, ve kterém dovolatel námitkou argumentoval, 

že strany směnečného vztahu mohou provést volbu rozhodného práva s odvoláním 

na ustanovení § 9 zákona o mezinárodním právu soukromém. A to s tím, že toto 

ustanovení umožňující volbu práva má přednost před hraničními určovateli 

obsaženými v zákoně směnečném a šekovém.44 Nejvyšší soud v rámci tohoto 

soudního případu posuzoval mimo jiné platnost směnek, které byly jako směnky 

vlastní vystaveny v Ústí nad Labem. V rozporu s článkem I, § 75 a § 76 zákona 

směnečného a šekového na nich chybělo jméno toho, komu nebo na jehož řad má být 

plněno, a konečně na svém rubu tyto směnky obsahovaly text, podle kterého se 

vztahy z nich vyplývající teoreticky měly řídit právem Velké Británie. Pro rozpor s 

výše uvedenými ustanoveními zákona směnečného a šekového shledal Nejvyšší soud 

směnky absolutně neplatné. S ohledem na shora zmíněnou námitku dovolatele o 

možnosti volby práva se však pro výsledek dovolacího řízení stala určují odpověď na 

otázku, zda platnost předmětných směnek měla být co do jejich podstatných 

náležitostí posouzena podle tuzemského práva, tj. zákona směnečného a šekového, 

nebo zda skutečně přicházela v úvahu i aplikace jiného právního řádu, resp. práva 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.  

 
                                                 

43  Rozehnalová Naděžda: Doložky o právním režimu a o řešení sporů v případě smluv mezinárodním obchodním styku; 
Právní praxe v podnikání, ročník 1998, číslo 1, s. 5. 

44  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.8.2007, sp. zn. 29 Odo 574/2006. 
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Nejvyšší soud dovolání zamítl s tím, že volba práva podle § 9 zákona o 

mezinárodním právu soukromém je v českém směnečném právu vyloučena.                      

V odůvodnění k předmětné otázce Nejvyšší soud první řadě uvedl, že zákon 

směnečný a šekový je úpravou speciální ve vztahu k zákonu o mezinárodním právu 

soukromém a má proto před obecnou úpravou obsaženou v zákoně o mezinárodním 

právu soukromém přednost. Dále se zabýval tzv. smluvněprávní směnečnou teorií 

(typickou pro systém práva common law) a tzv. kreační neboli vlastnickou 

směnečnou teorií a jejich poměru k české právní úpravě. Podle smluvněprávní 

směnečné teorie, z níž podle Nejvyššího soudu vychází i argumentace dovolatele o 

použitelnosti § 9 zákona o mezinárodním právu soukromém, jenž upravuje volbu 

práva v závazkovém vztahu založeném smlouvou, vzniká směnečný závazek na 

základě závazkové smlouvy. Oproti tomu podstata kreační teorie spočívá ve 

skutečnosti, že směnečný věřitel získává své právo ze směnky nabytím směnky 

originárně, tzn. že ke vzniku směnečného nároku postačí nabytí směnečné listiny 

obsahující prohlášení o tom, že směnečným věřitelem se má stát osoba uvedená 

v tomto prohlášení. S ohledem na všeobecně zastávaný názor, že na kreační teorii je 

založena unifikovaná úprava obsažená v ženevských úmluvách o sjednocení 

směnečného práva z roku 1930, které byly podkladem pro přípravu zákona 

směnečného a šekového, a zároveň s ohledem na fakt, že ke kreační teorii se v rovině 

českého práva hlásí i současná literatura a ustálená judikatura, dospěl Nejvyšší soud 

k názoru, že „aplikace ustanovení § 9 zákona č. 97/1963 Sb. je pro směnečné vztahy 

vyloučena již proto, že tyto vztahy nemají smluvní povahu“. 

Při srovnání s vymezením věcné působnosti evropských pramenů, resp. 

Římské úmluvy a Nařízení Řím I, které ze své působnosti závazkové vztahy ze 

směnek a šeků výslovně vylučují (čímž pro ně automaticky nepřipouští ani volbu 

práva), se mi jeví rozhodnutí Nejvyššího soudu jako opodstatněné. 
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ČÁST IV. - APLIKACE  PRAMENŮ  EVROPSKÉHO PRÁVA  NA  

SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY  S MEZINÁRODNÍM  PRVKEM 

 

Po vstupu České republiky do EU, tj. od 1. května 2004, je na území ČR nutné 

vždy respektovat i právní úpravu obsaženou v pramenech evropského práva. K této 

právní úpravě evropského původu patří i normy upravující soukromoprávní vztahy 

s mezinárodním prvkem nebo normy mezinárodního práva procesního. Soubor 

těchto právních norem včetně mezinárodních smluv uzavíraných členskými státy, 

jejichž předmětem jsou vztahy spadající do této oblasti, se označuje jako evropské 

mezinárodní právo soukromé. Pro oblast mezinárodního obchodu se z hlediska 

obecné právní úpravy stala jedním z nejdůležitějších pramenů evropského 

mezinárodního práva soukromého Úmluva o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a publikovaná u 

nás pod č. 64/2006 Sb.m.s. a nově se jím stane Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I), které má Římskou úmluvu nahradit. V oblasti 

mimosmluvní závazkových vztahů je velmi významným přímo použitelným 

evropským předpisem nově Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 

ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 

(Řím II), které nabylo účinnosti 11. ledna 2009, z oblasti mezinárodního práva 

procesního lze jmenovat především Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, 

označované jako Nařízení Brusel I.  

Pro smluvní závazky s mezinárodním prvkem má tak členství našeho státu 

v EU podstatné dopady. Vždy bude záležet na tom, k jakému datu byla uzavřena 

smlouva zakládající posuzovaný právní vztah. Římská úmluva je jako mezinárodní 

smlouva součástí českého právního řádu od 1.7.2006 45 a pokud jde o její aplikaci na 

území České republiky, mají ustanovení Římské úmluvy přednost před zákonem, 

pokud úmluva stanoví něco jiného než zákon (viz článek 10 Ústavy ČR). Proto pro 

smlouvy uzavřené před 1.7.2006 se sice plně použije úprava obsažená v zákoně o 

mezinárodním právu soukromém, ale pro smlouvy uzavřené po tomto datu platí, že 

                                                 
45  Sdělení ministerstva zahraničních věcí ČR č. 64/2006 Sb.m.s. o Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské 

rep., Kyperské rep., Lotyšské rep., Litevské rep., Maďarské rep., Republiky Malta, Polské rep., Republiky Slovinsko 
a Slovenské rep. k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. 
června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství 
(Lucemburk, 14.4.2005). 
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Římská úmluva v rozsahu své působnosti nahrazuje úpravu zákona o mezinárodním 

právu soukromém, tj. tyto smlouvy se budou přednostně řídit Římskou úmluvou. 

Použitelné právní normy se budou ještě více tříštit od 17. prosince 2009, kdy se stane 

účinným přímo použitelné Nařízení Řím I. Na základě článku 28 tohoto evropského 

předpisu pak pro smlouvy uzavřené po datu 17.12.2009 bude platit úprava obsažená 

v Nařízení Řím I. 

 

1.)   ŘÍMSKÁ  ÚMLUVA  1980 

Římskou úmluvu uzavřely tehdejší členské státy EHS za účelem sjednocení 

práva v oblasti mezinárodního práva soukromého. Pro nové členské státy EU byla 

stanovena povinnost přistoupení k této úmluvě. Česká republika se zavázala splnit 

tuto povinnost v Aktu o podmínkách přistoupení ČR (…a dalších států) a o úpravách 

smluv, na nichž je založena Evropská unie, který byl zveřejněn v úředním věstníku 

EU 23.9.2003 46, a přistoupila k ní 14. dubna 2005 v Lucemburku podpisem Úmluvy o 

přistoupení České republiky (…a dalších států) k Úmluvě o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k 

Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských 

společenství.47 V ČR byla publikována pod č. 64/2006 Sb.m.s. a vnitrostátní účinnosti 

nabyla 1. července 2006. Není bez zajímavosti, že pro původní členské státy EU 

vstoupila Římská úmluva v platnost až v roce 1991. Navíc vzhledem ke skutečnosti, 

že zmíněný První a Druhý protokol o výkladu úmluvy Soudním dvorem ES (dále jen 

„ESD“) vstoupil v platnost dokonce až v roce 2004, není dosud k dispozici relevantní 

judikatura ESD, která by mohla být nápomocna při výkladu jednotlivých ustanovení 

Římské úmluvy (existuje jen judikatura vytvořená soudy členských států). Vodítkem 

při výkladu však může být v Úředním věstníku publikovaná „Zpráva o úmluvě o 

právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy“48, považovaná za neoficiální 

„důvodovou zprávu“ k Římské úmluvě. Ta byla vypracována profesory: Mario 

Giuliano a Paul Lagarde, kteří se na přípravě textu Římské úmluvy sami přímo 

podíleli (dále jen „Zpráva k úmluvě – Giuliano, Lagarde“). Římská úmluva existuje 

v jazykových verzích všech členských zemí, které jsou jejími smluvními státy, všechna 

tato znění mají rovnocennou platnost a závaznost, ovšem zároveň je nutné 

                                                 
46  Úřední věstník L236 z 23.9.2003 – zdroj: webové stránky: http://eur-lex.europa.eu. 
47  Úřední věstník C169/10 z 8.7.2005 – zdroj: webové stránky: http://eur-lex.europa.eu. 
48  REPORT on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano Professor, 

University of Milan and Paul Lagarde Professor, University of Paris I; Journal officiel n° C 282 du 31/10/1980 – 
zdroj: http://www.rome-convention.org/instruments. 
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poznamenat, že jednotlivá jazyková znění nejsou zcela identická a ani české znění se 

v rámci úředního překladu neobešlo bez určitých nepřesností. 

 

1.1. Působnost  Římské  úmluvy 

Pro zodpovězení otázky, kdy aplikovat Římskou úmluvu a kdy národní 

právní úpravu, je určující vymezení její působnosti, a to jak personálně prostorové, 

tak časové a věcné. 

Při určení prostorově personální působnosti Římské úmluvy se vychází 

z ustanovení článku 2 a článku 27. Římská úmluva je založena na principu 

univerzality, což znamená, že se použije na určení rozhodného práva pro závazky ze 

smluv s mezinárodním prvkem, ať již tento cizí prvek spočívá ve spojení s členským 

státem EU (resp. smluvním státem Římské úmluvy) nebo ve spojení s třetí nečlenskou 

zemí. Navíc pokud se na základě kolizních norem stanovených v Římské úmluvě 

dospěje k závěru, že rozhodným právem má být právo státu, jenž není smluvním 

státem, je možné použít na daný smluvní závazek i právo tohoto nesmluvního státu. 

Může se tedy stát, že např. český soudce bude řešit spor týkající se smluvních 

závazků marockých obchodníků a dojde při tom k rozhodnutí, že se na jejich závazek 

má použít turecké právo. 

Časová působnost je uvedena v článku 17. Podle tohoto ustanovení se Římská 

úmluva použije na smlouvy uzavřené po dni, ke kterému vstoupí v platnost v daném 

státě, tj. v zásadě se vychází ze zákazu zpětné působnosti. Na druhou stranu Zpráva 

k úmluvě – Giuliano, Lagarde hovoří o tom, že žádné ustanovení Římské úmluvy 

nebrání soudu smluvního státu aplikovat její ustanovení i na závazky uzavřené před 

tímto dnem a některé státy se dokonce výslovně rozhodly pro aplikaci Římské 

úmluvy bez ohledu na její časovou působnost (např. Nizozemí, Švédsko).49 Jak již 

bylo uvedeno výše pro Českou republiku vstoupila Římská úmluva v platnost 1. 

července 2006. 

Věcná působnost je vymezena v článku 1. Ten v první řadě uvádí, že Římská 

úmluva se použije na smluvní závazky mající vztah k právu různých zemí, tzn. je zde 

formulován požadavek mezinárodního prvku, aniž by byl tento pojem blíže 

specifikován. Ve srovnání s principy do té doby používanými v právních řádech 

kontinentálních zemí (včetně ČR) je potřeba upozornit na významnou skutečnost, že 

                                                 
49  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 215. 
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Římská úmluva převzala koncept common law, podle kterého se ustanovení Římské 

úmluvy v zásadě aplikují i na smlouvy, jež mají ve všech svých prvcích vztah jen 

k jediné zemi, a mezinárodním prvkem je tudíž u nich pouze okolnost, že si strany 

zvolily rozhodné právo jiné cizí země, tzn. ustanovení Římské úmluvy se aplikují i na 

tzv. „single-country contracts“, jak jsou někdy tyto smlouvy označovány.50 Samotný 

pojem „smluvní závazky“ je v Římské úmluvě blíže vymezen pouze negativně, 

výčtem věcí, které do rozsahu aplikace Římské úmluvy nespadají. V současnosti lze 

tento pojem konfrontovat s vymezením mimosmluvních závazků v Nařízení Řím II. 

Z rozsahu aplikace Římské úmluvy jsou vyloučeny následující věci: 

a)  otázky týkající se osobního stavu nebo způsobilosti fyzických osob k 

právům a právním úkonům, s výhradou článku 11; (tyto otázky se 

v kontinentálním právu posuzují podle jiných kolizních kritérií než 

smlouva samotná; výhrada byla stanovena s ohledem na právní systém 

common law, kde jsou naopak chápány jako součást smlouvy) 

b)  smluvní závazkové vztahy týkající se závětí a dědění, majetkových 

vztahů mezi manželi, práv a povinností z rodinných vztahů, 

rodičovství, manželství nebo z příbuzenství vzniklého manželstvím, 

včetně vyživovací povinnosti k dětem nemanželského původu; (podle 

Zprávy k úmluvě – Giuliano, Lagarde jde o vyloučení odvětví 

rodinného a dědického práva, přičemž se nevylučuje např. darování 

nebo smluvní ujednání o výživném, jde-li o vztahy mimo tato odvětví 

práva51) 

c)  závazkové vztahy ze směnek, šeků a směnek vlastních a jiných 

převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto 

převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; 

(tato oblast byla vyloučena ve spojitosti s platností tzv. ženevských 

úmluv sjednocujících mezinárodní směnečné a šekové právo – viz výše 

a dále také s ohledem na fakt, že některé smluvní státy považují tuto 

právní oblast za mimosmluvní závazky52)  

d)  rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; (k vyloučení došlo kvůli 

tomu, že tento předmět úpravy spadá pod Newyorskou úmluvu o 

uznání a výkonu rozhodčích nálezů z roku 1958 a tzv. Nařízení              

Brusel I 53) 

                                                 
50  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 215, 223. 
51  Viz komentář k článku 1 Římské úmluvy ve Zprávě k úmluvě – Giuliano, Lagarde. 
52  Viz komentář k článku 1 Římské úmluvy ve Zprávě k úmluvě – Giuliano, Lagarde.  
53   Stone Peter: EU Private International Law – Harmonization of laws, Edward Elgar Publishing, 2006,  s. 267. 
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e)  otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a 

právnických osob týkající se například založení, způsobilosti k právům 

a právní úkonům, vnitřní organizace nebo rušení těchto právních 

subjektů, a dále osobní zákonné odpovědnosti jejich společníků a 

orgánů za závazky obchodní společnosti, sdružení nebo právnické 

osoby; (podle Zprávy k úmluvě – Giuliano, Lagarde do této kategorie 

vyloučených závazků nespadají ujednání mezi zakladateli společnosti 

před jejím vznikem, souvisejí-li s jejím vznikem) 

f)  otázky, zda může zmocněnec zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíž 

účet tvrdí, že jedná, nebo zda může orgán obchodní společnosti, 

sdružení nebo právnické osoby tuto společnost, sdružení nebo osobu 

zavazovat vůči třetí osobě; 

g)  zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, správci trustu a 

oprávněnými osobami; 

h)  dokazování a soudní řízení s výhradou článku 14; (čl. 14 – „právo 

rozhodné pro smlouvu podle této úmluvy se použije do té míry, v jaké 

pro smluvní závazkové vztahy stanoví pravidla pro použití právních 

domněnek nebo určení důkazních břemen“). 

Odstavec 3 a 4 článku 1 Římské úmluvy se zabývá pojistnými smlouvami. 

Vyplývá z nich pravidlo, podle něhož se Římská úmluva použije pouze na pojistné 

smlouvy, jež nekryjí rizika umístěná na území členských států EU (vztahuje se i na 

smlouvy o zajištění). Při rozhodování, zda je riziko umístěno na území EU, má soud 

použít své vnitrostátní právo. Tato ustanovení měla směřovat k tomu, aby se 

upřednostnila harmonizovaná právní úprava obsažená ve směrnicích EU. Do 

tuzemského právního řád byly zmíněné směrnice implementovány vložením nových 

ustanovení do zákona o mezinárodním právu soukromém54 - § 10a pro pojistné 

smlouvy týkající se neživotního pojištění a § 10b pro pojistné smlouvy k životnímu 

pojištění. Tato relativně nová úprava zákona o mezinárodním právu soukromém má 

tedy před Římskou úmluvou přednost. 

 

1.2.  Úprava  volby  práva  v  Římské  úmluvě 

Institut volby práva je v Římské úmluvě upraven obdobným způsobem jako 

v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Dalo by se říci, že zákon o 

mezinárodním právu soukromém je nepatrně liberálnější, jelikož volbu práva 
                                                 

54  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 219, 220. 
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neomezuje zvláštní ochranou slabší smluvní strany, resp. tuto zvláštní ochranu 

předvídají pouze nově vložená ustanovení zákona o mezinárodním právu 

soukromém, na základě kterých byly do českého právního řádu implementovány 

směrnice EU o pojistných smlouvách nebo o dohodách o finančním zajištění.55 Podle 

článku 3 Římské úmluvy nazvaného „Svobodná volba práva“ se smlouva „řídí 

právem, které si strany zvolí. Volba musí být vyjádřena výslovně nebo vyplývat s 

dostatečnou jistotou z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Svou volbou 

mohou strany zvolit právo rozhodné pro celou smlouvu, nebo pouze pro její část.“ 

Stejně jako v zákoně o mezinárodním právu soukromém se vylučuje tzv. hypotetická 

volba práva56. Strany se mohou kdykoli dohodnout, že se smlouva bude řídit jiným 

právem, než kterým se dosud řídila v důsledku již uskutečněné předchozí volby 

práva. Žádná změna rozhodného práva provedená stranami po uzavření smlouvy se 

nedotýká její formální platnosti a práv třetích osob. Tzn. stejně jako zákon 

o mezinárodním právu soukromém Římská úmluva připouští tzv. dodatečnou volbu 

práva a změnu dříve provedené volby práva. 

Řadu otázek vyvolává ustanovení třetího odstavce článku 3, jelikož zavádí 

koncepci dosud neznámou kontinentálnímu právu (tzv. „single-country contracts“). 

Upravuje případy, kdy si strany zvolí pro svůj smluvní vztah cizí právo, přestože 

všechny okolnosti souvisejí pouze s právem jediného státu, kterým je právo národní, 

aniž by bylo možné najít jakoukoliv souvislost na ono cizí právo zvolené stranami. 

Zmíněné ustanovení obsahuje podle úředního překladu do českého jazyka následující 

formulaci: „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 nikoli, dotčeno použití právních 

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

("imperativní ustanovení").“ Bohužel zde došlo k zásadní chybě úředního překladu 

do českého jazyka, a to u pojmu „imperativní ustanovení“ – v tomto kontextu se tím 

zcela zřejmě rozumí nikoliv imperativní, nutně použitelné normy, ale tzv. kogentní 

ustanovení, jako donucující ustanovení soukromého práva, od nichž se nelze 

smlouvou odchýlit. Anglická jazyková verze používá pojem „mandatory rules“, jenž 

se v textu Římské úmluvy objevuje ve dvou významech. V článcích 3, 5, 6, 9 jako 

ustanovení, od kterých se nelze smlouvou odchýlit (tj. v české právní teorii známá 

pod pojmem kogentní ustanovení), a v článku 7, jako tzv. imperativní, nutně 

                                                 
55  Viz např. § 10a, 10b, 11e zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění. 
56  Viz komentář k článku 3 Římské úmluvy ve Zprávě k úmluvě – Giuliano, Lagarde. 
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použitelné normy (v anglickém znění Nařízení Řím I byl v tomto smyslu pojem 

„mandatory rules“ nahrazen výstižnějším pojmem „overriding mandatory 

provisions“). Kogentním ustanovením určitého práva se lze obvykle vyhnout 

výběrem jiného rozhodného práva, protože taková ustanovení mají donucující 

charakter pouze, jsou-li součástí vybraného rozhodného práva. Naopak imperativní, 

nutně použitelné normy jsou výsledkem určité politiky daného státu a prosazují se 

vždy bez ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou součástí rozhodného práva.57 

Nicméně v případě, že jde o single-country contract, tj. smlouvu související pouze 

s jedinou zemí, a smluvní strany takové smlouvy určí jako rozhodné právo pro jejich 

vztah cizí právo, musí na základě zmíněného odst. 3, článku 3 Římské úmluvy počítat 

s tím, že se takovou volbou práva nevyhnou aplikaci domácích kogentních 

ustanovení, jinými slovy, že odvracejí pouze dispozitivní ustanovení svého domácího 

práva, které by se jinak použilo, kdyby k volbě práva nedošlo. Právní teorie označuje 

uvedený princip jako tzv. materiální volbu práva.58  

Postoje týkající se výkladu shora uvedeného ustanovení se postupem času 

vyvíjí, ovšem s ohledem na úpravu obsaženou v Nařízení Řím I i Nařízení Řím II 

nebude v zájmu ochrany vnitřního trhu možné se od kogentních ustanovení práva ES 

odchýlit, pokud si strany zvolí právo státu nečlenské země. 

Pokud jde o posuzování platnosti uskutečněné volby práva, podle ustanovení 

odst. 4, článku 3 se existence a platnost souhlasu stran s volbou rozhodného práva 

řídí ustanoveními Římské úmluvy, která určují rozhodné právo pro posuzování 

platnosti a formy právních úkonů a způsobilosti stran (čl. 8, 9, 11). 

 

1.3.  Kolizní  kritéria  pro  případy,  kdy  nedojde  k  volbě  práva 

V článku 4 Římské úmluvy (odst. 1) je pro případy neexistence volby práva 

zakotven základní výchozí princip označovaný jako princip nejužšího spojení. Podle 

něj je rozhodným právem právní řád státu, k němuž má předmětný smluvní závazek 

nejužší vztah. Zároveň se zde oproti tuzemské právní úpravě výslovně připouští 

štěpení smlouvy, protože za předpokladu, že oddělitelná část smlouvy nejúžeji 

souvisí s jinou zemí, je umožněno aplikovat na ni právní řád této jiné země                     

(tzv. úniková doložka – viz dále). V návaznosti na princip nejužšího spojení jsou 

                                                 
57  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 230 – 241. 

Pauknerová Monika: Tzv. nutně použitelné normy před Rozhodčím soudem HK ČR a AK ČR, Právní praxe 
v podnikání, ročník 1996, číslo 7-8, s. 16. 

58  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 136. 
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v dalších odstavcích stanoveny tři právní domněnky. První z nich se týká obecné 

zásady charakteristického plnění, přičemž z této obecné zásady Římská úmluva 

stanoví dvě výjimky a zapracovává je do druhé právní domněnky (smlouvy o 

nemovitostech) a do třetí právní domněnky (smlouvy o přepravě zboží). 

V první řadě se má tedy za to, že smlouva nejúžeji souvisí se zemí, v níž má 

strana, která je povinna plnit předmět smlouvy (tzv. charakteristické plnění), v době 

uzavření smlouvy své obvyklé bydliště, popř. své administrativní sídlo („ústředí“) 

nebo provozovnu (fyzická osoba podnikatel). Charakteristickým plněním se obecně 

rozumí plnění té strany, která plní smluvní závazek vyvíjením určité činnosti. Je jím 

plnění, jež představuje ekonomický důvod pro daný smluvní vztah, a za které 

protistrana platí (tj. typicky k charakteristickému plnění je povinný např. prodávající, 

pojistitel, dodavatel, zhotovitel, poskytovatel služby, ručitel, pronajímatel). Obecná 

zásada charakteristického plnění odpovídá principu „rozumného uspořádání 

právního vztahu“ podle § 10, odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém. Tato 

domněnka se uplatí v zásadě vždy. Výjimkou je uplatnění druhé či třetí domněnky 

(smlouvy o nemovitostech a přepravě zboží – čl. 4, odst. 3, 4), anebo případ, kdy 

charakteristické plnění není možné určit (rozhodné právo se pak určí podle nejužšího 

spojení – viz generální klauzule čl. 4, odst. 1) či vyplývá-li z okolností jako celku, že 

smlouva souvisí úžeji s jinou zemí (tzv. úniková doložka) – viz odstavec 5 článku 4. 

Pro smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo 

užívání nemovitosti, platí druhá domněnka, že smlouva nejúžeji souvisí se zemí, v níž 

se nemovitost nachází. Tato domněnka je ovšem obdobně jako v českém právu 

stanovena jako vyvratitelná.59 

Třetí domněnka je stanovena pro smlouvy o přepravě zboží, podle které 

smlouva nejúžeji souvisí se zemí, v níž má přepravce (myšleno dopravce - chyba 

úředního překladu do českého jazyka; v překladu Nařízení Řím I již je správně použit 

pojem „dopravce“) v době uzavření smlouvy hlavní provozovnu, nachází-li se v této 

zemi také místo nakládky nebo místo vykládky nebo hlavní provozovna odesílatele 

zboží. Dopravní nájemní (charterové) smlouvy a jiné smlouvy, jejichž hlavním účelem 

je přeprava zboží, se považují za smlouvy o přepravě zboží. 

Jak již bylo naznačeno výše poslední odstavec (odst. 5) jednak řeší případ, kdy 

charakteristické plnění, tj. předmět smlouvy, není možné určit a dále stanoví tzv. 

únikovou doložku, podle níž se lze odchýlit od kolizních norem obsažených ve shora 

                                                 
59  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 228. 
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uvedených třech domněnkách, pokud smlouva úžeji souvisí s jinou zemí. Národní 

právní řád sice únikovou doložku v této formulaci nepoužívá, ale obdobnou funkci 

plní termín „zpravidla“, jenž dává možnost odchýlit se od v předpise zakotvených 

kolizních kritérií v těch případech, kdy by se jevilo jako vhodnější použít v souvislosti 

s úzkým vztahem k jinému právu právě tento jiný právní řád (nikoliv ten, na který 

odkazuje daná kolizní norma).60 

Nakonec je nutné poznamenat, že shora uvedené principy obsažené v článku 4 

Římské úmluvy se nepoužijí pro spotřebitelské smlouvy a individuální pracovní 

smlouvy spadající pod významně se prosazující zásadu ochrany slabší smluvní 

strany. 

 

1.4.  Zásada  ochrany  slabší  smluvní  strany 

Římská úmluva zakotvuje zásadu ochrany slabší smluvní strany a v jejím 

rozsahu obsahuje zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy (článek 5) a 

individuální pracovní smlouvy (článek 6). Oba tyto články výslovně připouští volbu 

práva pro dané smluvní vztahy, stanoví ochranu slabší strany při uskutečněné volbě 

práva a zároveň stanoví zvláštní kolizní kritéria pro případ neexistence volby práva 

(bez ohledu na článek 4 Římské úmluvy). Naproti tomu zákon o mezinárodním právu 

soukromém neřeší ochranu spotřebitele vůbec a pro pracovní vztahy stanoví 

neomezenou volbu práva. 

Spotřebitelské smlouvy Římská úmluva vymezuje jednak pozitivně, jako 

smlouvy, jejichž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí služeb určité osobě 

("spotřebiteli") za účelem, který nelze považovat za výkon povolání nebo 

provozování živnostenské činnosti spotřebitele, a na smlouvy o poskytnutí úvěru na 

takové obchody, a zároveň i negativně, když výslovně stanoví, které smlouvy nelze 

považovat za spotřebitelské (např. smlouvy přepravní). Skutečnost, že smluvní strana 

jedná jako spotřebitel, musí být protistraně známa.61 V případě neexistence volby 

rozhodného práva se spotřebitelská smlouva řídí právem země, v níž má spotřebitel 

obvyklé bydliště (byla-li uzavřena za okolností uvedených v odst. 2 tohoto článku 5 
62). Pro případ uskutečněné volby práva se uplatní pravidlo, na jehož základě zvolí-li 

si strany rozhodným právem jiné právo než právní řád země, ve které má spotřebitel 

své obvyklé bydliště, budou se přesto na jejich smluvní vztah aplikovat kogentní 
                                                 

60  Viz § 10, odst. 2, 3 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění. 
61  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 230. 
62  Blíže viz článek 5, odst. 2 Římské úmluvy. 
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ustanovení země obvyklého bydliště spotřebitele poskytující mu ochranu (pokud byla 

spotřebitelská smlouva uzavřena za okolností uvedených v odst. 2 tohoto článku 5). 

Formulace Římské úmluvy o ochraně spotřebitele, zejména s ohledem na její stáří a 

neexistenci elektronického obchodu v době její přípravy, jsou v současné obchodní 

praxi zcela zřejmě nedostačující. Na druhou stranu nelze zapomínat na existenci řady 

závazných evropských směrnic mnohem mladšího data, jež řeší ochranu spotřebitele 

ve smluvních závazkových vztazích detailním způsobem, včetně kolizní úpravy 

těchto vztahů. U spotřebitelských smluv je proto nutné více než v jiných oblastech 

počítat s použitím imperativních či nutně použitelných předpisů členských států EU.63 

Individuální pracovní smlouvy se v případě neexistence volby rozhodného 

práva řídí právem země, v níž zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává 

svoji práci, i když je dočasně zaměstnán v jiné zemi, nebo právem země, v níž se 

nachází provozovna, u které je zaměstnán, nevykonává-li zaměstnanec obvykle svou 

práci v jediné zemi. Současně je zde zapracována úniková doložka, podle níž 

vyplývá-li z okolností, že pracovní smlouva úžeji souvisí s jinou zemí, použije se na 

takovou smlouvu právo této země. Naopak pokud si strany sice zvolí rozhodné právo 

samy, ale tímto rozhodným právem určí jiné právo než právní řád země, jež by se 

aplikoval při neexistenci volby práva, použijí se na jejich smluvní vztah kogentní 

ustanovení tohoto jinak aplikovatelného právního řádu poskytujícímu mu ochranu 

(kogentní normy práva místa výkonu práce, popř. práva země, ve které je umístěna 

provozovna). 

 

1.5.  Imperativní (nutně použitelné normy) a další ustanovení Římské úmluvy 

Při aplikaci tzv. imperativních, nutně použitelných norem se obecně dají 

rozlišit tři možné situace. Jsou-li takové normy součástí národního právního řádu 

z pohledu rozhodujícího orgánu (tj. předmětné normy jsou součástí legis fori), nebo 

jsou-li součástí sice cizího státu, ale jde přitom o stát rozhodného práva, kterým se 

daný smluvní závazkový vztah bude řídit (tj. dané normy jsou součástí legis causae), 

a nebo v poslední řadě může nastat situace, kdy jsou imperativních, nutně použitelné 

normy součástí práva cizího třetího státu (tj. nenáleží ani právu rozhodujícího orgánu 

ani k právu rozhodnému pro daný vztah). Římská úmluva řeší aplikaci imperativních 

či nutně použitelných norem v článku 7. Toto ustanovení výslovně připouští použití 

těchto norem, jsou-li součástí právního řádu rozhodujícího orgánu, a to bez ohledu na 

                                                 
63  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 319. 
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fakt, který právní řád má být rozhodným právem pro daný smluvně závazkový 

vztah. Pokud jde o odpověď na otázku, zda je možné na daný smluvní vztah 

aplikovat i imperativní, nutně použitelné normy cizího třetího státu, jež není ani zemí 

rozhodujícího orgánu ani zemí rozhodného práva, Římská úmluva jejich aplikaci 

výslovně umožňuje, za předpokladu, že s takovým cizím třetím státem úzce souvisí 

věcné okolnosti daného případu. Při posuzování, jestli taková ustanovení cizího 

práva použít, se zároveň má zohlednit jejich povaha a účel, a také potencionální 

důsledky jejich použití nebo naopak nepoužití. I přes pokrok v nahlížení na aplikaci 

cizích norem vzneslo pět států vůči tomuto ustanovení výhradu (Irsko, Lucembursko, 

Německo, Velká Británie, Portugalsko)64. Situaci, kdy by cizí nutně použitelné, 

imperativní normy byly součástí rozhodného práva, sice Římská úmluva výslovně 

neupravuje, ale není důvod se domnívat, že by se jich použít nemělo, a to zejména 

připouští-li se výslovně i použití norem cizího třetího státu.  

Z dalších ustanovení úmluvy je vhodné zmínit ta, která řeší platnost smlouvy, 

její formu a způsobilost k jejímu uzavření. Pro platnost smlouvy je stejně jako pro 

platnost volby práva určeno kolizní kritérium lex causae (právo, kterým se řídí 

smlouva). To představuje rozdílné pojetí oproti českému přístupu, kde se při 

posuzování platnosti uskutečněné volby práva vycházelo z práva státu soudu. Pro 

formu smlouvy platí alternativně dvě kolizní kritéria - právo místa úkonu (tj. místo 

uzavření smlouvy) a právo, kterým se řídí smlouva samotná (rozlišují se smlouvy 

uzavřené mezi osobami nacházejícími se v téže zemi či nikoliv, jednostranný právní 

úkon a smlouvy uzavřené zmocněncem). Nicméně v případě spotřebitelských smluv 

musí taková smlouva splňovat formální požadavky práva země bydliště spotřebitele 

a v případě smluv, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo 

užívání nemovitosti, musí splňovat formální požadavky země, kde se smlouva 

nachází. Forma smlouvy je v Římské úmluvě upravena podle principů, jež odpovídají 

úpravě zákona o mezinárodním právu soukromém. Jinak je tomu v otázce 

způsobilosti k uzavření smlouvy. Otázky způsobilosti jsou sice z rozsahu Římské 

úmluvy vyloučeny, přesto zakotvuje ochranu smluvní strany, která uzavřela ve své 

zemi smlouvu v dobré víře, že druhá smluvní strana má způsobilost k jejímu 

uzavření (a to podle práva země místa uzavření smlouvy i podle práva cizí země, 

v níž se nachází bydliště/sídlo druhé smluvní strany), proti pozdější námitce druhé 

smluvní strany, že ve skutečnosti podle jeho práva (práva cizí země, kde má druhá 

                                                 
64  Rozehnalová Naděžda, Týč Vladimír, Novotná Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, Masarykova 

univerzita, Brno 1998, s. 129. 
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smluvní strana bydliště/sídlo) způsobilá nebyla, ledaže by první smluvní strana o této 

nezpůsobilosti spolukontrahenta v době uzavření smlouvy věděla nebo o ní nevěděla 

z nedbalosti (ochrana se nevztahuje na distanční smlouvy).65 

Římská úmluva dále obsahuje ustanovení týkající se postoupení pohledávky 

(změna v osobě věřitele na základě smlouvy) a přechodu práv ze zákona (změna 

v osobě věřitele na základě zákona, tzv. subrogace). Pro vztah mezi postupitelem a 

postupníkem je rozhodné právo, kterým se řídí smlouva mezi nimi o postoupení dané 

pohledávky. Právo rozhodné pro smlouvu o postoupení si tedy strany takové 

smlouvy mohou zvolit nebo pokud tak neučiní, určí se stejně jako u jiných smluv 

podle obecných ustanovení Římské úmluva (čl. 4). Zároveň je stanoveno, že bez 

ohledu na právo, kterým se má řídit smlouva o postoupení, pro vztah mezi 

postupníkem (tj. novým věřitelem) a dlužníkem, dále převoditelnost pohledávky, 

podmínky, za kterých může být postoupení uplatněno vůči dlužníkovi a pro 

zprošťující účinek dlužníkova plnění se použije právo, které je rozhodným právem 

pro postupovanou pohledávku. Subrogace se vztahuje na případy, kdy je třetí osoba 

ze zákona povinna plnit namísto dlužníka, a zaplacením pohledávek za dlužníka 

nabývá věřitelských práv vůči němu. Pro otázku zda a v jakém rozsahu může nový 

věřitel uplatňovat vůči dlužníkovi právo následného postihu je určující právní řád, 

jímž se řídí povinnost této třetí osoby plnit za dlužníka.66 

Článek 10 Římské úmluvy posléze demonstrativním výčtem vymezuje 

působnost práva rozhodného pro smlouvu. Toto ustanovení uvádí výčet dalších 

otázek souvisejících s existencí hlavního smluvního závazku, pro které se použije 

obligační statut smlouvy. Jde zejména o výklad smlouvy, plnění závazků 

vyplývajících ze smlouvy, důsledky úplného nebo částečného porušení těchto 

závazků včetně stanovení škody (jsou-li stanoveny právem a v rámci pravomocí 

přiznaných soudu jeho procesním právem), různé způsoby zániku závazku, včetně 

promlčení a zániku práv v důsledku uplynutí doby a dále důsledky neplatnosti 

smlouvy. Pokud jde o způsob plnění a opatření, jež musí věřitel učinit v případě 

vadného plnění, bere se v úvahu právo země, v níž se plnění uskutečňuje (jde o místo, 

kde fakticky plnění uskutečňuje, nikoliv místo sjednané ve smlouvě). Zvláště 

s ohledem na chybějící zmínku o zajištění závazků se u tohoto ustanovení jeví jako 

žádoucí porovnat jeho obsah s českou právní úpravou – § 11 a § 12 zákona o 

                                                 
65  Blíže viz články 8, 9, 11 Římské úmluvy. 
66  Blíže viz články 12, 13 Římské úmluvy. 
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mezinárodním právu soukromém, ve kterých se výslovná zmínka o zajištění 

nepostrádá (blíže viz dále – část IV této práce, kapitola 3). 

Římská úmluva nezapomíná ani na výhradu veřejného pořádku a na 

vyloučení zpětného a dalšího odkazu (při určení rozhodného práva se nepřihlíží ke 

kolizním normám rozhodného práva, které by mohly dále vést k jinému právnímu 

řádu). 

Z hlediska výkladu jednotlivých ustanovení Římské úmluvy stanoví obecný 

požadavek na dosažení jednoty napříč státy, které jsou jejím textem vázány. V rámci 

řešení sporů je tak možné dovolávat se i judikatury vytvořené jiným smluvním 

státem. 

 

2.)   NAŘÍZENÍ  ŘÍM  I  (Č.  593/2008) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 

2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Řím I nabývá účinnosti 

koncem letošního roku, a to 17. prosince 2009. Znamená unifikaci kolizní úpravy 

v oblasti smluvních závazků na poli evropského mezinárodního práva soukromého a 

víceméně převádí dosud platnou Římskou úmluvu do podoby nařízení EU. 

Z uvozovacích ustanovení (preambule) Nařízení Řím I lze odvodit důvody pro jeho 

přijetí. Řádné fungování vnitřního trhu předpokládá, že v zájmu zlepšení 

předvídatelnosti výsledku sporů, v zájmu zvýšení jistoty ohledně rozhodného práva a 

volného pohybu soudních rozhodnutí musí kolizní normy platné v jednotlivých 

členských státech určovat stejný právní řád bez ohledu stát soudu, u kterého byla 

žaloba podána.67 I když ve značné míře přebírá tento významný evropský předpis 

úpravu zakotvenou v Římské úmluvě. U řady otázek je znát posun v jejich chápání a 

v určitých oblastech úpravy reaguje toto nařízení i na nové ryze aktuální skutečnosti. 

Navíc oproti Římské úmluvě, jako mezinárodní smlouvě, je Nařízení Řím I závazné 

v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU (určitá 

výjimka platí pro Dánsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska – blíže 

viz dále). Nařízení Řím I stanoví po vzoru dosavadní platné evropské úpravy,                    

tj. Římské úmluvy, aplikační přednost existujícím speciálním kolizním normám 

evropského práva pro smluvní závazkové vztahy, tzn. v platnosti zůstanou zvláštní 

                                                 
67  Viz uvozovací ustanovení (preambule) Nařízení Řím I – bod 6. 
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kolizní normy obsažené ve spotřebitelských směrnicích nebo např. směrnice o 

elektronickém obchodu.68 

 

2.1.  Působnost  Nařízení  Řím  I 

Nařízení Řím I vymezuje svou působnost obdobně jako Římská úmluva. 

Pokud jde o časovou působnost uvádí, že se jím mají řídit smlouvy uzavřené po datu, 

kdy nabude účinnosti, tj. smlouvy uzavřené po 17.12.2009.  

Z hlediska prostorově personální působnosti zde byl potvrzen princip 

univerzální použitelnosti (rozhodné právo určené na základě tohoto nařízení se 

použije bez ohledu na to, zda je či není právem členského státu). Zároveň je ale nutné 

upozornit na fakt, že pojem „členský stát“ se v textu nařízení používá ve dvou 

významech. K tomu došlo v souvislosti s tím, že Dánsko a Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, se jako jediné dvě členské země EU rozhodly Nařízení Řím 

I neúčastnit, a budou se proto i nadále řídit ustanoveními Římské úmluvy. Výslovně 

je toto dvojí vymezení zmíněno v článku 1, odst. 4 Nařízení Řím I, podle něhož se 

v textu nařízení "členským státem" rozumějí všechny členské státy, na které se 

vztahuje toto nařízení (tzn. všechny členské státy EU s výjimkou dvou výše 

uvedených). Na druhou stranu to neplatí pro tzv. doložku o vnitřním trhu - čl. 3 odst. 

4 a pojistné smlouvy – čl. 7 (obojí blíže viz dále), kde se tímto pojmem rozumí 

skutečně všechny členské státy EU. 

Svou věcnou působnost vymezuje tento předpis v článku 1. Oproti Římské 

úmluvě obsahuje toto ustanovení vedle výčtu věcí, na které se jeho působnost 

nevztahuje, také generální klauzuli, v níž je uvedeno, že se Nařízení Řím I nevztahuje 

zejména na věci daňové, celní či správní. Oproti Římské úmluvě došlo ve výčtu 

vyloučených věcí k upřesnění některých okruhů otázek, výslovně jsou vyloučeny 

závazky z předsmluvního jednání a naopak do rozsahu aplikace Nařízení Řím I byla 

již zahrnuta také obecná úprava pojistné smlouvy (vyloučeny jsou pouze specifické 

pojistné smlouvy). Explicitně jsou tedy z rozsahu aplikace Nařízení Řím I vyloučeny 

následující věci:  

a)  otázky týkající se osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům 

a právním úkonům, s výhradou čl. 13 (nezpůsobilost k uzavření 

smlouvy); 

                                                 
68  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 279. 
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b)  závazky vyplývající z rodinných vztahů a ze vztahů považovaných 

rozhodným právem za vztahy se srovnatelnými účinky, včetně 

vyživovací povinnosti; 

c)  závazky vyplývající z majetkových vztahů mezi manželi nebo mezi 

osobami ve vztazích považovaných rozhodným právem za vztahy s 

účinkem srovnatelným s manželstvím, a ze závětí a dědění; 

d)  závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a vlastních, šeků a 

jiných převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z 

těchto převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich 

převoditelnosti; 

e)  rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; 

f)  otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a jiných 

právnických osob, týkající se například jejich vzniku (zápisem nebo 

jinak) způsobilosti k právům a právním úkonům, vnitřního uspořádání 

nebo rušení obchodních společností, sdružení a jiných právnických 

osob, osobní odpovědnosti vedoucích osob a členů za závazky 

obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby; 

g)  otázku, zda může zmocněnec zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíž 

účet tvrdí, že jedná, nebo zda může orgán obchodní společnosti 

sdružení nebo právnické osoby tuto obchodní společnost, sdružení 

nebo právnickou osobu zavazovat vůči třetí osobě; 

h)  zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, správci trustu a 

oprávněnými osobami; 

i)  závazky vyplývající z předsmluvního jednání, 

j)  specifické pojistné smlouvy69. 

 

2.2.  Volba  práva a  tzv.  doložka o  vnitřním  trhu  v  Nařízení  Řím  I 

Pokud jde o úpravu volby práva (viz čl. 3) zachovává tento nový předpis 

dosavadní úpravu stanovenou v Římské úmluvě. Musí být vyjádřena výslovně nebo 

jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo okolností případu, připouští se štěpení 

obligačního statutu i dodatečná volba práva.  

Po vzoru ustanovení Římské úmluvy umožňuje Nařízení Řím I volbu práva            

i v případě tzv. single-country contracts, tj. smluv souvisejících pouze s jedinou zemí, 

                                                 
69  Blíže viz článek 1, odst. 2, písm. j) Nařízení Řím I. 
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a obdobně stanoví, že pokud si smluvní strany takové smlouvy určí jako rozhodné 

právo cizí právní řád, musí počítat s tím, že se tak nevyhnou aplikaci domácích 

kogentních ustanovení, jinými slovy, že tím odvracejí pouze dispozitivní ustanovení 

svého domácího práva, které by se jinak použilo, kdyby k volbě práva nedošlo.  

Na rozdíl od Římské úmluvy již zde nedochází k problémům při výkladu a 

rozlišování pojmu „právní ustanovení, od nichž se podle práva dotyčné země nelze 

smlouvou odchýlit ("imperativní ustanovení")“ ve smyslu kogentních ustanovení a 

pojmu „imperativní ustanovení“ jímž se rozumí skutečně imperativní či nutně 

použitelné normy, jako výsledek určité politiky daného státu prosazující se vždy bez 

ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou součástí rozhodného práva. Jak anglická tak 

česká jazyková verze tyto pojmy správně odlišuje. Anglická verze používá ve smyslu 

kogentních ustanovení pojem „provisions which cannot be derogated from by 

agreement" a pro imperativní nutně použitelné normy pak pojem "overriding 

mandatory provisions". Výslovně je navíc nutnost toho rozlišování proklamována v 

uvozovacím ustanovení (preambuli) Nařízení Řím I – bod 37. 

Podle původního návrhu zahrnoval tento článek také ustanovení, podle něhož 

by si strany mohly volbou práva určit za rozhodné právo mezinárodně uznávaná 

pravidla hmotného smluvního práva nestátního původu (tzv. lex mercatoria nebo 

např. zásady mezinárodních smluv vypracovaných organizací UNIDROIT).70 

Z finální verze předpisu však tato možnost byla vypuštěna. Přesto se Nařízení Řím I 

zmiňuje ve svém uvozovacím ustanovení (preambuli) - v bodě 13 a 14, že strany 

mohou do svých smluv začlenit formou odkazu nestátní normy nebo mezinárodní 

úmluvu a pokud Společenství vhodným právním nástrojem přijme normy smluvního 

závazkového práva, včetně standardních smluvních podmínek, může takový nástroj 

stanovit, že smluvním stranám je dovoleno tyto normy uplatňovat.71 

Tzv. doložka o vnitřním trhu je upravena v článku 3, odst. 4 Nařízení Řím I, 

který stanoví že, pokud se v okamžiku volby práva všechny ostatní prvky pro situaci 

významné nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou jiného 

rozhodného práva, než je právo členského státu, dotčeno použití těch ustanovení 

práva Společenství, od nichž se nelze smluvně odchýlit (případně v podobě, v jaké je 

provedeno v členském státě sídla soudu). Jak již bylo naznačeno výše (viz část IV této 

práce, kapitola 1, bod 1.2.) v zájmu ochrany vnitřního trhu ES Nařízení Řím I 

                                                 
70  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 261. 
71  Viz uvozovací ustanovení (preambule) Nařízení Řím I – bod 13, 14. 
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znemožňuje odchýlit se od kogentních ustanovení práva ES, pokud si strany zvolí 

právo státu, který není členem ES. 

Obdobně jako v Římské úmluvě existence a platnost souhlasu stran s volbou 

rozhodného práva se řídí ustanoveními, která určují rozhodné právo pro posuzování 

platnosti a formy právních úkonů a způsobilosti stran (čl. 10, 11, 13). 

Zejména s ohledem na rozpor mezi dosavadní českou právní praxí i teorií 72 a 

praxí řady ostatních členských států má značný význam ustanovení Nařízení Řím I, 

které po vzoru přístupu uplatňovaného v řadě členských států výslovně stanoví, že 

dohoda stran o volbě jednoho či více soudů členského státu za účelem rozhodování o 

sporech vzniklých ze smlouvy by měla být jedním z hledisek zohledněných při 

rozhodování, zda volba práva s dostatečnou určitostí vyplývá z ustanovení 

smlouvy.73 

 

2.3.  Nařízení  Řím  I  a  hraniční  určovatelé  při  neexistenci  volby  práva 

Právě ustanovení týkající se kolizní úpravy případů, kdy si strany sami 

nezvolí rozhodné právo (viz čl. 4), patří mezi zásadní změny oproti úpravě zakotvené 

v Římské úmluvě. Vychází ze sice z obdobných základních principů, přesto se úprava 

dosti liší. Lze říci, že se výrazně přibližuje postupu, který známe z českého právního 

řádu (viz § 10 zákona o mezinárodním právu soukromém). V první řadě je zde totiž 

uveden výčet jednotlivých smluvních typů a pro ně stanovených kolizních kritérií            

(s výhradou úpravy uvedené v článcích 5 – 8, tzn. zvláštní úpravy pro smlouvy o 

přepravě, spotřebitelské smlouvy, pojistné smlouvy a individuální pracovní 

smlouvy). Po tomto výčtu následuje domněnka charakteristického plnění, úniková 

doložka a v poslední řadě pak princip nejužšího spojení. 

Pro jednotlivé vypočtené smluvní typy určuje Nařízení Řím I kolizní kritéria 

následujícím způsobem (obdobně jako v tuzemské úpravě je většinou rozhodným 

právem právní řád osoby, která poskytuje charakteristické plnění): 

a)  smlouva o koupi zboží se řídí právem země, v níž má prodávající 

obvyklé bydliště; 

b)  smlouva o poskytování služeb se řídí právem země, v níž má 

poskytovatel služby obvyklé bydliště; 

c)  smlouva, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem 
                                                 

72  Kučera Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, nakladatelství Doplněk, Brno 2004, s. 132.  
73  Viz uvozovací ustanovení (preambule) Nařízení Řím I – bod 12 
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nemovitosti, se řídí právem země, ve které se nemovitost nachází; 

d)  bez ohledu na písmeno c) se nájem nemovitosti uzavřený pro dočasné 

soukromé užívání na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců řídí 

právem země, v níž má pronajímatel obvyklé bydliště, pokud je 

nájemce fyzickou osobou a pokud má své obvyklé bydliště ve stejné 

zemi; 

e)  franšízová smlouva se řídí právem země, v níž má osoba, jíž je franšíza 

udělena, obvyklé bydliště; 

f)  smlouva o distribuci se řídí právem země, v níž má distributor obvyklé 

bydliště; 

g)  smlouva o koupi zboží v dražbě se řídí právem země, v níž se dražba 

koná, pokud takové místo lze určit; 

h)  smlouva uzavíraná v rámci mnohostranného systému, který sdružuje 

nebo umožňuje sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či 

prodeji finančních nástrojů, jak je vymezeno v čl. 4 odst. 1 bodu 17 

směrnice 2004/39/ES, v souladu s pevně stanovenými pravidly a který 

je řízen jednotným právem, se řídí tímto právem. 

Po tomto výčtu je v následujícím odstavci zakotvena tzv. domněnka 

charakteristického plnění. Nelze-li smlouvu zařadit pod ani jeden z vypočtených 

zvláštních smluvních typů nebo pokud její prvky spadají do více než jednoho 

zvláštního smluvního typu, měla by se řídit právem země, ve které má smluvní strana 

poskytující plnění charakteristické pro smlouvu své obvyklé bydliště. V případě, že je 

smlouva složena z množiny práv a povinností, které mohou být zařazeny pod více 

než jeden zvláštní smluvní typ, mělo by být určeno plnění charakteristické pro 

smlouvu, a to s ohledem na její těžiště.74 

Další odstavec Nařízení Řím I (čl. 4, odst. 3) obsahuje tzv. únikovou doložku. 

Podle ní vyplývá-li ze všech okolností případu, že je smlouva zjevně úžeji spojena s 

jinou zemí, než je země určená podle kolizních norem stanovených v předchozích 

dvou odstavcích (čl. 4, odst. 1, 2), použije se právo této jiné země. 

Pro případy ty, kdy si strany smlouvy rozhodné právo nezvolí sami a je nutné 

ho určit podle kolizních norem stanovených relevantním pramenem mezinárodního 

práva soukromého, Nařízení Řím I zakotvuje princip nejužšího spojení, ovšem oproti 

Římské úmluvě stojí tento princip na posledním místě v pořadí aplikace všech zde 

                                                 
74  Blíže viz článek 4, odst. 2  a  bod 19 uvozovacích ustanovení (preambule) Nařízení Řím I. 



 
 

- 63 - 

stanovených kolizních kritérií. Nelze-li tedy rozhodné právo určit podle kolizních 

norem odstavců 1, 2 článku 4, řídí se smlouva právem země, s níž je nejúžeji spojena.  

Při srovnání s rozdílným pojetím v Římské úmluvě, kde je princip nejužšího 

spojení uveden na prvním místě, lze spatřit určitý posun v náhledu na tuto 

problematiku. Nakolik budou uvedeným řešením překonány rozdíly v přístupu 

právního systému common law, který přisuzuje větší význam právě principu 

nejužšího spojení, a systému kontinentálního práva, kterému je spíše bližší zásada 

charakteristického plnění, pravděpodobně teprve ukáže čas.  

 

2.4.  Zvláštní  úpravy  pro  smlouvy  o  přepravě,  spotřebitelské  smlouvy, 
pojistné  smlouvy  a  individuální  pracovní  smlouvy  v  Nařízení  Řím I 

Pokud jde o smlouvy o přepravě zboží cílem bylo upravit tuto problematiku 

stejným způsobem jako je tomu v Římské úmluvě. Změnou je pouze skutečnost, že 

tento nový evropský předpis obsahuje i speciální úpravu pro smlouvy o přepravě 

cestujících. 

Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy, pojistné smlouvy a 

individuální pracovní smlouvy odpovídá převzaté zásadě ochrany slabší smluvní 

strany (pod níž spadají i shora zmíněné smlouvy o přepravě cestujících). 

Spotřebitelské smlouvy jsou upraveny tak, že se řídí právem země, v níž má 

spotřebitel obvyklé bydliště, pokud obchodník provozuje svou profesionální nebo 

podnikatelskou činnost v zemi, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště, nebo se 

jakýmkoli způsobem taková činnost na tuto zemi nebo na několik zemí včetně této 

země zaměřuje a smlouva spadá do rozsahu této činnosti. Strany spotřebitelské 

smlouvy si mohou samy zvolit rozhodné právo (byla-li taková smlouva uzavřena za 

podmínek uvedených v předchozí větě), pak ale nesmí být spotřebitel zbaven 

ochrany podle kogentních ustanovení práva státu svého obvyklého bydliště. Není-li 

spotřebitelská smlouva uzavřena za podmínek uvedených výše (viz první věta tohoto 

odstavce) určí se rozhodné právo pro takový smluvní závazek podle obecných 

ustanovení Nařízení Řím I, tj. článku 3 a 475. Další odstavec pak uvádí negativní výčet 

věcí, které by sice jinak spadaly pod zvláštní úpravu spotřebitelských smluv, ale 

přesto se na ně tato zvláštní úprava nepoužije (např. smlouvy o poskytování služeb, 

mají-li být služby spotřebiteli poskytnuty výlučně v zemi odlišné od země jeho 

obvyklého bydliště, smlouvy týkající se věcných práv k nemovitostem nebo nájmu 
                                                 

75  Blíže viz článek 6, odst. 1, 2, 3 Nařízení Řím I. 
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nemovitostí a lišící se od smluv o dočasném užívání nemovitosti, smlouvy uzavírané 

v rámci mnohostranného systému finančních nástrojů 76). 

Pojistné smlouvy (čl. 7) upravuje Nařízení Řím I nově bez ohledu na 

skutečnost, zda se kryté riziko nachází v členském státě či nikoliv (stejně jako u 

Římské úmluvy se pro smlouvy o zajištění použije obecná úprava). Rozlišeny jsou 

dva druhy pojistných smluv podle velikosti rizika (ve smyslu definice pojistné 

smlouvy kryjící velké riziko uvedené v čl. 5 písm. d) směrnice Rady 73/239/EHS77) Pro 

pojistné smlouvy kryjící velké riziko se připouští široká volba práva podle ustanovení 

čl. 3 tohoto nařízení s tím, že pokud k volbě práva nedojde, řídí se smlouva právem 

země obvyklého bydliště pojistitele anebo, pokud zjevně souvisí úžeji  s jinou zemí, 

právem této jiné země. Pro ostatní pojistné smlouvy platí omezená volba práva, kdy si 

lze zvolit jen určité právo odpovídající zde stanoveným kritériím (např. právo 

bydliště pojistníka78). Při neexistenci volby práva se řídí tyto smlouvy právem 

členského státu, v němž se nachází v okamžiku uzavření smlouvy pojistné riziko. 

V následujících odstavcích tohoto ustanovení jsou uvedena dodatečná pravidla pro 

pojistné smlouvy, u nichž členské státy ukládají povinnost uzavřít pojištění. Zároveň 

se počítá se současným použitím autonomní kolizní úpravy v právních řádech 

jednotlivých členských států (viz čl. 7, odst. 3). 

Úprava individuálních pracovních smluv více méně koresponduje s úpravou 

v Římské úmluvě. 

 

2.5.  Imperativní  ustanovení  a  další  významné  otázky  v Nařízení Řím I  

Jak již bylo uvedeno výše Nařízení Řím I již jednoznačně rozlišuje mezi 

imperativními ustanoveními („overriding mandatory provisions") a ustanoveními 

kogentními („provisions which cannot be derogated from by agreement") a výslovně 

nutnost tohoto rozlišování také deklaruje ve svých uvozovacích ustanoveních 

(preambuli). Zároveň jde však ještě dále, když ve svém článku 9 pojem imperativní 

ustanovení přímo definuje, jako 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 

                                                 
76  Blíže viz článek 6, odst. 4 Nařízení Řím I. 
77  První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících 

se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkon. 
78  Blíže viz článek 7, odst. 3 Nařízení Řím I. 
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podle tohoto nařízení použilo. Imperativní ustanovení práva rozhodujícího orgánu 

(legis fori) se použijí vždy bez dalšího a pokud jde o zahraniční (cizí) imperativní 

ustanovení, je ve formulaci, kterou v tomto smyslu nařízení používá, znát určitý 

posun. Článek 9, odst. 3 uvádí, že imperativní ustanovení práva země, v níž mají být 

nebo byly povinnosti vyplývající ze smlouvy splněny, lze také použít, pokud tato 

imperativní ustanovení činí plnění smlouvy protiprávním. 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 nebo nepoužití vyplynout. 

Otázky souhlasu stran, existence a materiální platnosti smlouvy jsou upraveny 

stejně jako v Římské úmluvě. Částečnou změnu lze najít v úpravě otázky formy 

smlouvy. Ustanovení o formální platnosti smlouvy obsahují jednak stejná dvě kolizní 

kritéria jako Římská úmluva - právo místa úkonu (tj. místo uzavření smlouvy) a 

právo, kterým se řídí smlouva samotná. Pokud se ale smluvní strany nebo jejich 

zástupci nacházejí v okamžiku uzavření smlouvy v různých zemích, uplatní se 

alternativně ještě třetí hraniční určovatel – místo obvyklého bydliště. Pak je smlouva 

formálně platná, splňuje-li formální náležitosti podle práva, které se na ni použije, 

nebo práva jedné ze zemí, v níž se nacházela jedna ze smluvních stran nebo jejich 

zástupce v okamžiku uzavření smlouvy, nebo práva jedné ze zemí, v níž měla k 

uvedenému okamžiku jedna ze stran své obvyklé bydliště (obdobně to platí pro  

jednostranné právní úkony). Forma spotřebitelských smluv a smluv týkajících se 

nemovitostí se řídí podle práva určeného na základě shodných kolizních kritérií jako 

obsahuje Římská úmluva (obvyklé bydliště spotřebitele a místo, kde se nemovitost 

nachází). To samé platí pro otázky týkající se nezpůsobilosti uzavřít smlouvu.79 

Pokud jde o ustanovení týkající se postoupení pohledávky a přechodu práv ze 

zákona (tzv. subrogace) navazuje i tady Nařízení Řím I na pojetí zakotvené v Římské 

úmluvě. Novinkou je výslovné vymezení pojmu postoupení (čl. 14, odst. 3), pod který 

mají spadat přímé převody pohledávek, převody pohledávek při zajištění závazku a 

zastavení pohledávek nebo jiné způsoby zajištění pohledávek. Ve zvláštním 

ustanovení je upravena společná odpovědnost dlužníků (čl. 16). Regresní právo 

dlužníka vůči ostatním spoludlužníkům (za plnění poskytnuté věřiteli uplatňujícímu 

pohledávku vůči více dlužníkům) se řídí právem, které se použije na závazkový 

vztah tohoto dlužníka vůči věřiteli. Ostatní dlužníci mohou uplatnit námitky, které 

měli vůči věřiteli v rozsahu, který připouští právo, jímž se řídily jejich závazkové 

                                                 
79  Blíže viz články 10, 11, 13, 18 Nařízení Řím I. 
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vztahy vůči věřiteli. Zvlášť je upraveno i započtení – pokud si strany nezvolí 

rozhodné právo samy, řídí se započtení právem rozhodným pro pohledávku, vůči níž 

se započtení uplatňuje.80 

Obdobným způsobem jako Římská úmluva upravuje Nařízení Řím I otázku 

oblasti působnosti práva rozhodného pro smlouvu (demonstrativním výčtem v čl. 12) 

výhradu veřejného pořádku a vyloučení zpětného a dalšího odkazu. 

Pro vyloučení interpretačních potíží a zajištění jednotného výkladu byla do 

Nařízení Řím I zakomponována definice pojmu „obvyklé bydliště“ - „habitual 

residence“ (viz čl. 19). U obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby se tím 

rozumí místo jejich ústřední správy. V případě fyzické osoby, která jedná při výkonu 

své podnikatelské činnosti, se za její obvyklé bydliště považuje její hlavní místo 

podnikání. Je-li smlouva uzavřena prostřednictvím pobočky, zastoupení nebo jiné 

provozovny nebo pokud podle smlouvy musí být plnění poskytnuto takovou 

pobočkou, zastoupením nebo provozovnou, považuje se za obvyklé bydliště místo, ve 

kterém se nachází pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna. Pro účely určování 

obvyklého bydliště je relevantním časovým okamžikem doba uzavření smlouvy. 

 

3.)   ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  V  KONTEXTU  ŘÍMSKÉ  ÚMLUVY  A  

NAŘÍZENÍ  ŘÍM I 

Oproti tuzemské právní úpravě, která kolizní otázku vztahů ze zajištění řeší 

jednoznačně a relativně i bezproblémově v ustanovení § 11 zákona o mezinárodním 

právu soukromém (popř. dalších navazujících ustanoveních – viz výše část III, 

kapitola 5), Římská úmluva ani Nařízení Řím I zajištění závazků v žádném zvláštním 

ustanovení neupravují. Některá pravidla kolizního řešení se ovšem dají z textu obou 

právních pramenů odvodit.  

V první řadě oba evropské právní prameny vylučují z rozsahu své působnosti 

vztahy ze směnek a šeků. Vzhledem k tomuto faktu se tedy směnečné rukojemství 

(aval směnky) bude i nadále přednostně řídit zákonem směnečným a šekovým. Jinak 

by se ovšem mohlo nahlížet na dohodu o zajišťovací povaze směnky. Ta je sice 

právním vztahem týkajícím se směnky, ale nejedná se o vztah ze směnky. Proto by se 

oba prameny mohly na tuto dohodu aplikovat, resp. vždy jeden z nich podle toho 

k jakému datu došlo k jejímu uzavření. Pak by měla být připuštěna volba práva 

                                                 
80  Blíže viz články 14, 15, 16, 17 Nařízení Řím I. 
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v souladu s obecnými ustanoveními obou pramenů a pokud by ji strany neprovedly, 

dalo by se vyjít z právních domněnek v příslušných ustanoveních upravujících 

případy neexistence volby práva. Pravděpodobně bychom se dobrali podle principu 

nejužšího spojení ke koliznímu kritériu lex causae. Druhým způsobem řešení by 

mohlo být využití formulace článku 10 Římské úmluvy, popř. článku 12 Nařízení Řím 

I, což by vedlo ke stejnému výsledku. 

Pokud jde o ostatní formy zajištění není důvod je z působnosti Římské úmluvy 

a Nařízení Řím I vyjímat. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že zajišťovací 

prostředky nejsou jen závazkověprávní povahy, ale existují i instituty věcněprávní 

povahy (zástavní právo, zadržovací právo, výhrada vlastnictví), zachovává si stávající 

úprava zákona o mezinárodním právu soukromém stále svůj význam a jeho 

ustanovení se v určitých případech použije namísto pramenů evropských. Zpráva 

k Římské úmluvě – Giuliano, Lagarde se o zajištění závazků také nezmiňuje, nicméně 

výslovně uvádí, že Římská úmluva se týká pouze smluvních závazkových vztahů, 

nikoliv věcných práv („First, since the Convention is concerned only with the law 

applicable to contractual obligations, property rights and intellectual property are not 

covered by these provisions.“).81 Při výkladu kolizní úpravy zajišťovacích prostředků 

v české právní úpravě a evropské právní úpravě je účelné porovnat formulaci 

ustanovení § 11 zákona o mezinárodním právu soukromém a formulaci ustanovení 

článku 10 Římské úmluvy a článku 12 Nařízení Řím I, jež upravují působnost práva 

rozhodného pro smlouvu, resp. další otázky související s existencí hlavního 

smluvního závazku, pro které se použije obligační statut smlouvy (rozhodné právo, 

kterým se řídí hlavní smluvní závazek). Evropská úprava je v tomto smyslu zcela 

zřejmě užší, ovšem demonstrativní výčet těchto otázek, které se mají řídit právem 

rozhodným pro smlouvu (lex causae), je zde uvozen výrazem „zejména“. Oprávněně 

se lze tedy domnívat, že pod uvedené ustanovení spadají i zajišťovací prostředky, 

minimálně zajišťovací instituty závazkověprávní povahy.82 Ustanovení § 11 zákona o 

mezinárodním právu soukromém se ovšem neomezuje jen na zajištění 

závazkověprávní povahy, na jeho základě se určuje rozhodné právo i pro zajišťovací 

instituty věcněprávní, i když u nich povaze věci spíše odpovídá použití jiného 

hraničního určovatele než je lex causae (povaze věci u nich odpovídá aplikace 

právního řádu určeného na základě kolizní normy pro věcná práva - § 5 a 6 zákona o 

mezinárodním právu soukromém, tzn. použití hraničního určovatele místa polohy 

                                                 
81  Viz komentář k článku 1 Římské úmluvy ve Zprávě k úmluvě – Giuliano, Lagarde. 
82  Pauknerová Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2008, s. 241. 
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věci, jež je předmětem zajištění). Lze se ztotožnit s názorem, že zajišťovací smlouvy 

upravující zajištění věcněprávní povahy také spadají pod ustanovení článku 10 

Římské úmluvy, a to v rozsahu vzájemných práv a povinností smluvních stran takové 

zajišťovací smlouvy, tzn. i pro ně by se v uvedených mezích použilo právo rozhodné 

pro hlavní zajišťovaný závazek.83 Ve vztahu ke třetím osobám, by se ovšem 

aplikovalo ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém, tj § 11, a povaze 

věci by pak odpovídalo použití kolizních norem pro věcná práva. Nicméně uvedený 

postup by se nemohl uplatnit, pokud by předmětem zajišťovací smlouvy bylo právo 

k nemovité věci (pro takové smluvní závazkové vztahy stanoví nejen tuzemská ale i 

evropská právní úprava kolizní kritérium polohy věci – lex rei sitae). Obecně nelze 

zapomínat ani na ustanovení § 12 zákona o mezinárodním právu soukromém, který 

ve vztahu mezi stranami rozšiřuje pro některé otázky u movitých věcí použití lex 

causae (výhrada vlastnického práva k movité věci). 

Pokud bychom se neztotožnili se shora uvedeným názorem, že pod 

ustanovení článku 10 Římské úmluvy a článku 12 Nařízení Řím I spadají i zajišťovací 

prostředky, pak při neexistenci volby práva bylo by nutné na tyto vztahy aplikovat 

obecná ustanovení obou právních pramenů, tj. článek 4 Římské úmluvy, popř. čl. 4 

Nařízení Řím I. Není bez zajímavosti, že bychom se pravděpodobně dobrali stejného 

výsledku, tj. použití legis causae hlavního závazku (s výjimkou smluv týkajících se 

nemovitostí – viz dále). To platí s ohledem na princip nejužšího spojení a také 

s ohledem na fakt, že u zajišťovacích prostředků se charakteristické plnění bude 

někdy hledat jen velmi obtížně.  

Římská úmluva i Nařízení Řím I obsahují výslovné ustanovení týkající se 

smluv, jejichž předmětem je nemovitost. Za předpokladu, že si strany nezvolí 

rozhodné právo, řídí se jejich smluvní závazkový vztah právním řádem státu, ve 

kterém je daná nemovitost umístěna. Proto bude-li předmětem zajištění nemovitá věc 

(nejčastěji to platí pro zástavní právo) a nedojde k volbě práva, použije se k určení 

rozhodného práva pro takovou zajišťovací smlouvu hraniční určovatel místa polohy 

nemovitosti. 

V úvahu je třeba vzít také speciální ustanovení o postoupení pohledávky 

obsažené v obou pramenech evropského práva, jelikož i tento institut je schopný plnit 

funkci zajišťovacího prostředku. V případě smlouvy o zajišťovacím postoupení 

                                                 
83  Tamtéž + Czernich, D., Weiss H. (Hrsg.): EVÜ. Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen, Kommentar, 

Orac, Wien, 1999, marg. č. 35. 
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pohledávky, je situace poněkud komplikovanější než u standardního postoupení 

pohledávky, protože pokud si strany smlouvy o postoupení rozhodné právo nezvolí, 

kromě práva postupované pohledávky přichází v úvahu i použití práva hlavního 

zajišťovaného závazku a nelze předem s jistotou říci, zda soudy všech států budou 

považovat za nejužší vztah smlouvy o postoupení právě ke státu, jehož právem se 

řídí postupovaná pohledávka. I pro smlouvu o zajišťovacím postoupení pohledávky 

ovšem platí, že bez ohledu na právní řád, kterým se řídí smlouva o postoupení,                  

tj. vztah mezi postupitelem (ať již je jím dlužník hlavního zajištěného závazku nebo 

třetí osoba) a postupníkem (věřitelem hlavního závazku, jemuž je pohledávka vůči 

třetí osobě postupována), se pro vztah mezi postupníkem a třetí osobou (dlužníkem 

z postupované pohledávky), pro převoditelnost pohledávky, pro podmínky, za 

kterých může být postoupení uplatněno vůči dlužníkovi z postupované pohledávky, 

a pro zprošťující účinek dlužníkova plnění je určující právo, jímž se řídí postoupená 

pohledávka. Nařízení Řím I dokonce výslovně potvrzuje, že shora uvedené pravidlo 

se použije i na přímé převody pohledávek, převody pohledávek při zajištění závazku, 

zastavení pohledávek nebo jiné způsoby zajištění pohledávek. 

Pokud bychom výše uvedenou otázku týkající se zajištění závazku 

postoupením pohledávky uvedli do praxe, mohla by nastat následující situace. 

Německá společnost prodávající na území Slovenska určitý produkt, který sama 

vyrábí, požádá českou banku o úvěr na zřízení nové pobočky v ČR. Úvěr mimo jiné 

zajistí postoupením svých pohledávek vůči slovenským odběratelům. Pro smlouvu o 

úvěru si strany určí jako rozhodné právo české právo. Na základě uskutečněné volby 

práva se postupované pohledávky vůči slovenským obchodníkům řídí právem 

slovenským. Jakým právem se ale bude řídit vztah mezi německou společností, jako 

postupitelem (a dlužníkem hlavního zajištěného závazku), a českou bankou, jako 

postupníkem (a věřitelem hlavního zajištěného závazku)? A jakým právem se pak 

bude řídit vztah mezi českou bankou, jako postupníkem, a slovenskými obchodníky, 

jako dlužníky z postupované pohledávky? Odpověď na druhou otázku je  jednodušší, 

protože bez ohledu na právo, kterým se bude řídit smlouva o postoupení, nový 

věřitel z postupované pohledávky, tj. česká banka, by se neměl dostat do 

výhodnějšího postavení než měl věřitel původní, tj. německá společnost, proto se na 

vztah mezi českou bankou a slovenskými obchodníky použije právní řád Slovenska. 

Smlouva o postoupení by se pak mohla řídit jak českým tak slovenským právem 

v závislosti na tom, v jakém právním řádu by se spatřovalo užší spojení. V uvedeném 

případě by to podle mého názoru mělo být spíše právo české, tj. právo, kterým se řídí 
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hlavní zajištěný závazek (smlouva o úvěru). Jinak by se smlouva o postoupení mohla 

posuzovat, pokud by ji s českou bankou uzavřela jiná osoba než předmětná německá 

společnost, které je poskytován úvěr (k zajištění věřitelovi pohledávky 

z poskytnutého úvěru by se použila pohledávka třetí osoby, nikoliv pohledávka 

dlužníka). V takovém případě se jeví jako silnější vztah k právu postupované 

pohledávky a smlouva o postoupení by se měla řídit slovenským právem. 

Na závěr je možné dodat, že volba práva by se podle zmíněné evropské 

úpravy měla uplatnit pro zajišťovací vztahy v plném rozsahu stejně jako pro jiné 

smluvní závazky. Výslovně se připouští i varianta zvolit si jiné právo pro hlavní 

závazek a jiné pro zajišťovací vztah. Jedná-li se o zajištění závazku dlužníka 

spotřebitele, nesmí se zapomínat na ochranu slabší smluvní strany zakotvenou jak 

v Římské úmluvě tak v Nařízení Řím I, která má přednost před ostatními 

ustanoveními. 
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ČÁST V. – NĚKTERÉ  VYBRANÉ  ZAJIŠŤOVACÍ  PROSTŘEDKY VE 

VZTAZÍCH  S  MEZINÁRODNÍM  PRVKEM 

 

1.)   ZAJIŠŤĚNÍ VĚCNĚPRÁVNÍ POVAHY 

Jak již bylo zmíněno výše jednotlivé formy zajištění je možné třídit z řady 

hledisek, přičemž jednou z hlavních klasifikací je rozlišování dvou základních skupin, 

a to zajišťovacích prostředků věcněprávní povahy a zajišťovacích prostředků 

závazkověprávní povahy. Do první skupiny zajišťovacích institutů patří především 

zástavní právo a zadržovací právo. 

 

1.1.  Zástavní  právo  

Zástavní právo se řadí mezi významné a značně využívané zajišťovací 

prostředky. V oblasti obchodních závazkových vztahů je nejvíce rozšířen 

v bankovnictví jako hodnotné zajištění poskytovaných úvěrů či půjček. To více méně 

platí i na poli mezinárodního obchodu, protože vzhledem ke své povaze je 

nejvhodnějším nástrojem pro zajištění vztahů dlouhodobějšího rázu. Pro věřitele 

představuje o mnoho větší stupeň právní jistoty než jiné zajišťovací prostředky. 

Náleží mezi věcná práva k věci cizí a stejně jako jiná věcná práva má absolutní 

povahu, tzn. poskytuje zástavnímu věřiteli ochranu proti každému, kdo by jej 

neoprávněně ohrožoval ve výkonu tohoto práva.84 Závazkový vztah ze zástavního 

práva se vyznačuje akcesoritou k hlavnímu zajištěnému závazkovému vztahu, k jehož 

zajištění bylo zástavní právo zřízeno. Existence zástavního práva tedy nerozlučně 

souvisí se zajišťovanou pohledávkou. Plní jak funkci zajišťovací, tj. motivuje dlužníka 

k tomu, aby řádným splněním svého závazku zbavil zástavu zatížení (právní závady) 

v podobě zástavního práva, tak i funkci uhrazovací, tzn. dává věřiteli možnost 

uspokojit zajištěnou splatnou pohledávku jinak, a to zpeněžením zástavy a 

náhradním plnění z výtěžku prodeje. Náhražkou uspokojení má být cena zástavy, což 

přináší zástavnímu věřiteli prioritní postavení před ostatními případnými věřiteli.85  

V současnosti je u nás celá zákonná úprava zástavního práva víceméně obsažena 

v občanském zákoníku (§ 152 – 174). Speciální obchodněprávní úprava zástavního 

práva je dána jen několika zvláštními ustanoveními v obchodním zákoníku, které se 
                                                 

84  Švestka Jiří, Jehlička Oldřich a kolektiv: Občanský zákoník – komentář, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2006,                 
s. 649. 

85  Knappová Marta, Švestka Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné – svazek I, nakladatelství ASPI, Praha 2002,                 
s. 385 – 387. 
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týkají zástavního práva k obchodnímu podílu a zákonného zástavního práva              

(např. u smlouvy zasilatelské nebo smlouvy o skladování). Za zvláštní 

obchodněprávní úpravu je třeba pokládat také úpravu zástavního práva k cenným 

papírům podle příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 

Na základě zástavního práva má zástavní věřitel oprávnění domáhat se 

uspokojení své zajištěné pohledávky (včetně jejího příslušenství) ze zastavené věci 

(zástavy), pokud jeho zajištěná pohledávka není dlužníkem řádně a včas splněna. 

Zajistit lze pohledávku peněžitou i nepeněžitou, je možné zajistit i pohledávku, která 

teprve vznikne v budoucnu nebo jejíž vznik je závislý na splnění určité podmínky. 

Připouští se i zajištění pohledávek určených druhově, pak musí být v zástavní 

smlouvě specifikován nejen jejich druh, ale i doba, ve které budou takové zajištěné 

pohledávky zástavnímu věřiteli vůči dlužníkovi vznikat, a výše, do které budou 

zajištěny. V praxi takové ustanovení zástavní smlouvy může vypadat následovně: 

„Zajišt ěná smlouva“ znamená smlouvu o úvěru č. ___, kterou Banka a Klient uzavřeli dne _____, a na 
jejímž základě se Banka zavázala poskytnout Klientovi úvěr ve výši Kč _______,- (slovy: _______ korun 
českých) a dále znamená veškeré smlouvy o úvěru, které Banka a Klient uzavřou v období od uzavření 
této Zástavní smlouvy do _____ a na jejichž základě Banka poskytne Klientovi úvěr. 

„Zajišt ěné pohledávky“  znamenají: 

(a) veškeré pohledávky Banky vůči Klientovi na splacení jistiny úvěru poskytnutého na základě 
Zajištěné smlouvy a příslušenství, a dále pohledávky Banky vůči Klientovi vyplývající z odstoupení 
Banky od Zajištěné smlouvy; 

(b) veškeré budoucí pohledávky Banky vyplývající: 

(i) ze Zajištěné smlouvy a z neplatnosti Zajištěné smlouvy; 
(ii) ze smluv o úvěru, které Banka a Klient uzavřou v období od uzavření této Zástavní smlouvy  

do _______; 
(iii) z této Zástavní smlouvy; 

kteréžto budoucí pohledávky vzniknou Bance v období od uzavření této Zástavní smlouvy do _____ 
až do celkové výše Kč ______,- (slovy: ______ korun českých). 

Zástavní právo se vztahuje nejen na zástavu samotnou, ale v zásadě i na její 

příslušenství a přírůstky. Jestliže dojde k rozšíření nebo zvětšení původního 

předmětu zástavního práva, zástavní právo se automaticky vztahuje i na zástavu 

v novém rozsahu (např. provedení přístavby k zastavené budově, zvýšení kupní ceny 

v kupní smlouvě při zastavení pohledávek z prodeje, zvětšení velikosti zastaveného 

obchodního podílu). 

Předmětem zástavního práva, tj. zástavou, může být obecně nejen nemovitost 

či věc movitá, ale i pohledávka nebo jiné majetkové právo, popř. cenný papír 

(občanský zákoník výslovně specifikuje i další možné předměty zástavního práva, 

např. obchodní podíl, jako účast společníka na společnosti, podnik nebo předmět 

průmyslového vlastnictví).  

Ke vzniku zástavního práva dochází nejčastěji na základě zástavní smlouvy, 

přičemž pro vznik zástavního práva se obvykle vyžaduje předání zástavy zástavnímu 



 
 

- 73 - 

věřiteli. Český právní řád předepisuje bez ohledu na předmět zástavního práva pro 

zástavní smlouvu obligatorně písemnou formu a pro některé případy dokonce formu 

notářského zápisu.86 V právních řádech mnoha zemí je velmi často nutným 

předpokladem vzniku zástavního práva registrace v určitém veřejném rejstříku, 

zejména to platí pro nemovitosti a často i pro věci movité.87 V České republice, aby 

zástavní právo vůbec mohlo vzniknout, vyžaduje se kromě uzavření písemné 

zástavní smlouvy ještě realizace dalších skutečností. V případě nemovitostí 

evidovaných v katastru nemovitostí zákon předpokládá povolení vkladu zástavního 

práva k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí (zástavní právo sice vzniká 

až na základě právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, avšak 

jeho vznik se zapisuje zpětně ke dni doruční návrhu na vklad katastrálnímu úřadu). 

Jestliže se jedná o nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí, o věc hromadnou 

(včetně podniku), o soubor věcí nebo o věc movitou, ke které má podle zástavní 

smlouvy vzniknout zástavní právo, aniž by byla odevzdána zástavnímu věřiteli nebo 

třetí osobě, pak je nutný zápis zástavního práva do Rejstříku zástav vedeného 

Notářskou komorou České republiky. Shora zmíněnou další skutečností může být i 

samotné předání zástavy (nemovité věci) zástavnímu věřiteli, popř. po dohodě stran 

zástavní smlouvy odevzdání zástavy (movité věci) do úschovy či ke skladování třetí 

osobě (speciálně je upraveno předání listinného cenného papíru)88. Jde-li o 

zaknihovaný cenný papír, vyžaduje se ke vzniku zástavního práva zápis na účet 

vlastníka v evidenci investičních nástrojů, v případě obchodního podílu pak zápis 

zřizovaného zástavního práva do obchodního rejstříku. Zastavuje-li se ochranná 

známka, vyžaduje česká právní úprava zápis této skutečnosti do rejstříku ochranných 

známek.   

Pokud se zřizuje zástavní právo k pohledávkám (typicky k pohledávkám 

z pojistného plnění, k pohledávkám z prodeje, k pohledávkám z pronájmu nebo 

k pohledávkám z obchodního styku), vzniká zástavní právo již samotným uzavřením 

zástavní smlouvy. Účinným vůči poddlužníkovi (tzn. dlužníkovi zastavené 

pohledávky), kterým je ve výše uvedených případech pojistitel, kupující, nájemce, 

popř.  jakýkoliv odběratel služeb nebo zboží v obchodním styku zástavce, se ovšem 

stává teprve poté, co zástavce vznik zástavního práva poddlužníkovi písemně oznámí 

nebo zástavní věřitel poddlužníkovi prokáže. Zastavit je možné jen takovou 

                                                 
86  Viz § 156, odst. 3 občanského zákoníku. 
87  Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu, Vydavatelství a  

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2008, s. 161. 
88  Viz § 40 a § 41 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 
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pohledávku, kterou je možné postoupit. Nepostupitelnost pohledávky může vyplývat 

přímo ze zákona, z dohody mezi postupitelem (původním věřitelem) a dlužníkem 

z postupované pohledávky anebo ze samotné povahy závazku (plnění je vázáno 

nezastupitelně na osobu dlužníka). Ze zákona nelze postoupit ani zastavit zejména  

pohledávku, jež nemůže být postižena výkonem rozhodnutí (např. dávky sociální 

péče, dávky státní sociální podpory) nebo pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí 

věřitele (např. právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění).89 

Nicméně vzniknout může zástavní právo i jinými způsoby, a to na základě 

rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo přímo ze zákona. Jako příklad je možné z české 

právní úpravy uvést zřízení zástavního práva rozhodnutím správce daně za účelem 

zajištění daňové pohledávky nebo zákonné zástavní právo ve prospěch skladovatele 

na skladované věci či zákonné zástavní právo ve prospěch dopravce k dopravované 

zásilce.90  

Poskytovatelem tohoto zajištění, tj. zástavcem, se může stát jak sám dlužník 

hlavního zajišťovaného závazku, tak i třetí osoba odlišná od dlužníka. V každém 

případě jako zástavce může smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřít bez dalšího 

pouze majitel zástavy (tj. vlastník zastavované věci, věřitel zastavované pohledávky či 

majitel jiné majetkové hodnoty, která je předmětem zástavního práva). Zastavení cizí 

věci vyloučeno není, ale jiná osoba odlišná od majitele zástavy by musela mít jako 

zástavce k poskytnutí zástavy souhlas jejího majitele. Vzhledem k jeho absolutní 

povaze působí zástavní právo vůči každému majiteli zástavy bez ohledu na to, zda jej 

tento majitel zástavy sám zřídil či nikoliv (tzn. zda ke zřízení zástavního práva došlo 

ještě před tím, než se stal on sám majitelem zástavy). 

Občanský zákoník dále stanovuje taxativním výčtem smluvní ujednání, která 

pod sankcí neplatnosti nesmí zástavní smlouva v žádném případě obsahovat                     

(za neplatné ujednání se např. považuje zákaz vůči zástavci zástavu vyplatit nebo 

ujednání o tzv. propadné zástavě) a rovněž blíže specifikuje práva a povinnosti stran i 

dalších osob za trvání zástavního práva. Nejdůležitějším nárokem zástavního věřitele 

je jeho právo požadovat u soudu uspokojení své zajištěné pohledávky z výtěžku 

zpeněžení zástavy, jestliže zajištěná pohledávka není dlužníkem řádně a včas 

splněna. Realizace zástavního práva je podle české právní úpravy možná jen dvěma 

zákonem stanovenými způsoby, a to zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě (podle 

                                                 
89  Knappová Marta, Švestka Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné – svazek II, nakladatelství ASPI, Praha 2002,                 

s. 114 - 115. 
90  Viz § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a dále § 535 a § 707 obchodního zákoníku. 
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zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách) nebo soudním prodejem (podle zákona            

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). To neplatí pro případy, kdy je zástavou 

pohledávka nebo jiné majetkové právo. Realizace zástavního práva k pohledávce 

spočívá v tom, že poddlužník je povinen splnit svůj dluh (za předpokladu splatnosti 

zastavené pohledávky) přímo zástavnímu věřiteli (nikoliv zástavci, který je věřitelem 

zastavené pohledávky). Nezbytný předpoklad pro realizaci zástavního práva 

k pohledávce však představuje nabytí účinnosti zástavního právo vůči poddlužníkovi 

(muselo mu být oznámeno či prokázáno). Je-li zástavou jiné majetkové právo 

postupuje se analogicky podle jeho povahy buď způsobem uvedeným pro zástavní 

právo k pohledávce a nebo způsobem popisujícím zpeněžení zástavy ve veřejné 

dražbě či soudním prodejem. 

S ohledem na akcesoritu zástavního práva zaniká toto zajištění nejčastěji 

zánikem zajištěné pohledávky. K tomu zpravidla dochází v důsledku splnění 

závazku ze strany dlužníka hlavního zajištěného závazku a tím uspokojení 

pohledávky zástavního věřitele (dlužník zaplatí věřiteli včas co má zaplatit). 

V každém případě zaniknout může zástavní právo i z jiných důvodů. Zástavní právo 

zaniká třeba v důsledku zániku zástavy, v důsledku vyplacení zástavy zástavcem 

(složení obvyklé ceny zastavené věci zástavnímu věřiteli), uplynutím doby, na kterou 

bylo zástavní právo zřízeno, na základě vzdání se zástavním věřitelem, apod. Je třeba 

též podotknout, že v souvislosti se zánikem zástavního práva k nemovitosti, 

tuzemská právní úprava předpokládá u nemovitostí evidovaných v katastru 

nemovitostí další právní skutečnost, kterou je výmaz zástavního práva z katastru 

nemovitostí (oproti vkladu zástavního práva má takový zápis pouze deklaratorní 

účinky a zapisuje se ke dni skutečného zániku zástavního práva; návrh na výmaz 

podává vlastník zastavené nemovitosti, přičemž zánik zástavního práva musí 

odpovídajícím způsobem katastrálnímu úřadu doložit). U zástav registrovaných 

v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR je situace odlišná, výmaz 

zástavního práva provede kterýkoliv notář, požádá-li o to zástavní věřitel nebo            

bude-li notáři jeho zánik prokázán. 

Pokud by tento zajišťovací prostředek obsahoval mezinárodní prvek a hledali 

bychom rozhodné právo použitelné pro zástavní smlouvu (tj. za předpokladu, že 

smluvní strany neprovedly volbu práva), pak by kolizní řešení záviselo na 

konkrétním předmětu zástavního práva, to znamená na odpovědi na otázku, co je 

v daném případě zastaveno ve prospěch zástavního věřitele. U zástavního práva 

k nemovitosti je řešení víceméně jednoznačné. Podle zákona o mezinárodním právu 
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soukromém i podle evropských pramenů (Římská úmluva, Nařízení Řím I) by se 

taková zástavní smlouva měla řídit právním řádem místa polohy nemovitosti. 

Z tohoto pravidla se připouští výjimka – vyplývá-li ze všech okolností, že smlouva 

souvisí úžeji s jinou zemí, lze použít právo této jiné země (podle tuzemské úpravy by 

to odpovídalo povaze věci). Při zastavení movité věci již situace tak jednoznačná není, 

nicméně s ohledem na to, co bylo uvedeno výše (část IV této práce, kapitola 3), by se 

zřejmě v rozsahu vzájemných práv a povinností stran takové zástavní smlouvy 

použilo právo určené jako rozhodné pro hlavní zajištěný závazek (kolizní kritérium 

lex causae). Ve vztahu ke třetím osobám by se použilo ustanovení zákona o 

mezinárodním právu soukromém, přičemž povaze věci by odpovídalo použití 

kolizního kritéria místa polohy movité věci (na otázku vzniku a zániku zástavního 

práva k movité věci by se uplatnil § 6 zákona o mezinárodním právu soukromém). 

Jiná situace nastává, stane-li se předmětem zástavního práva pohledávka či jiné 

majetkové právo. Ani zde není odpověď jednoduchá. Pro smlouvu o zastavení 

pohledávky by se pravděpodobně použilo právo rozhodné pro zastavovanou 

pohledávku, nelze ale vyloučit, že by rozhodující orgán spatřoval užší spojení ve 

vztahu k právu, kterým se řídí hlavní zajišťovaný závazek. Na základě ustanovení 

Římské úmluvy a Nařízení Řím I o postoupení pohledávek by se však podle analogie 

měly právem postupované pohledávky vždy řídit otázky oznámení vzniku 

zástavního práva poddlužníkovi a důsledky tohoto oznámení. 

 

1.2.  Zadržovací  právo 

Zadržovací (retenční) právo stejně jako zástavní právo patří mezi věcněprávní 

instituty zajištění. Obchodní zákoník s jeho využitím pro obchodní závazkové vztahy 

v některých ustanoveních výslovně počítá, ale vlastní úpravu tohoto zajišťovacího 

prostředku obsahuje občanský zákoník. V praxi mezinárodního obchodu se lze 

s tímto zajištěním setkat jen zřídka (v některých smlouvách o dílo), jelikož 

v posledních letech je u odpovídajících smluvních vztahů s mezinárodním prvkem 

nahrazován obecně populárnější bankovní zárukou za splnění díla.91 Český právní 

řád jej řadí stejně jako zástavní právo k věcným právům k věci cizí. I pro něj je typická 

akcesorita k hlavnímu zajišťovanému závazkovému vztahu. Oproti zástavnímu právu 

má ovšem pouze funkci zajišťovací (nikoliv uhrazovací). Ten, kdo věc zadržuje, je sice 

                                                 
91 Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu, Vydavatelství a  

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2008, s. 163. 



 
 

- 77 - 

oprávněn až do splnění své pohledávky odpírat vydání zadržené věci, nemá ale 

nárok zadrženou věc sám zpeněžit a uspokojit svou pohledávku z výtěžku prodeje.92 

Nicméně jeho uhrazovací funkci lze v české právní úpravě částečně spatřovat ve 

skutečnosti, že věřitel se při výkonu rozhodnutí může domáhat uspokojení své 

pohledávky z výtěžku zadržované věci a má přitom přednostní právo na uspokojení 

před jiným věřitelem.93  

Zadržovací právo je uskutečňováno jednostranným aktem zadržovatele 

spočívajícím v zadržení cizí věci, kterou má zadržovatel po právu u sebe a kterou je 

jinak povinen vydat. Zadržovatel (tj. věřitel) může tuto cizí věc zadržovat k zajištění 

své splatné pohledávky vůči dlužníkovi. Tímto dlužníkem však musí být právě 

osoba, jíž je jinak zadržovatel povinen věc vydat (vlastník dané věci, popř. jiná 

oprávněná osoba). Již z povahy tohoto zajištění plyne, že předmětem zadržovacího 

práva může  být výhradně jen movitá věc. O zadržení a jeho důvodech, musí věřitel 

vyrozumět dlužníka bez zbytečného odkladu.  

Ke vzniku zadržovacího práva se nevyžaduje uzavření jakékoliv zajišťovací 

smlouvy, stačí projev vůle zadržovatele o úmyslu nadále zadržovat předmětnou věc, 

jež má ve svém držení, z důvodu existence své splatné pohledávky proti osobě, které 

by jinak zadržovatel musel danou věc vydat. Setkávají se tu tedy dva protikladné 

nároky – nárok na zaplacení splatné pohledávky a nárok vydání věci. 

K zániku zadržovacího práva dochází zpravidla zánikem zajištěné 

pohledávky. Ani u tohoto zajišťovacího prostředku to není jediný způsob zániku. 

Zadržovací právo dále zaniká např. zánikem zadržované věci nebo v důsledku 

vydání zadržované věci dlužníkovi. Poskytnutí náhradní jistoty (náhradního 

zajištění) má za následek zánik zadržovacího práva jen za podmínky, že s tím věřitel 

souhlasí. 

Jedná-li se u zadržovacího práva o vztah s mezinárodním prvkem, mohou si 

strany samy zvolit rozhodné právo, kterým se takový jejich vztah bude řídit. Při 

neexistenci volby práva platí v zásadě to, co již bylo uvedeno u zástavního práva 

k movité věci (mezi stranami by se takový vztah mohl řídit obligačním statutem 

hlavního zajišťovaného závazku, vůči třetím osobám by se zřejmě aplikoval hraniční 

určovatel práva polohy věci). 

 

                                                 
92 Knappová Marta, Švestka Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné – svazek I, nakl. ASPI, Praha 2002,s.424. 
93  Plíva Stanislav: Obchodní závazkové vztahy, nakladatelství ASPI, Praha, 2006, s. 86. 



 
 

- 78 - 

2.)   ZAJIŠŤĚNÍ ZÁVAZKOVĚPRÁVNÍ POVAHY 

Ze zajišťovacích institutů závazkověprávní povahy, kterých je relativně velký 

počet, se blíže tato práce bude věnovat zajištění smluvních závazků ve formě ručení, 

bankovní záruky a ve formě smluvní pokuty. 

 

2.1.  Ručení  

Ručení představuje velmi tradiční zajišťovací institut s dlouhou historií. 

V našem právním řádu je samostatně upraven občanským zákoníkem (§ 546 - § 550) a 

samostatně s určitými rozdíly také obchodním zákoníkem (§ 303 - § 312). Pro 

obchodní vztahy je tedy tento zajišťovací prostředek upraven autonomně, představuje 

úplnou celistvou úpravu nezávislou na občanskoprávní úpravě (tzn. úprava pro 

obchodní závazkové vztahy má komplexní povahu). To ovšem neznamená, že se při 

výkladu ručení nemá přihlížet k obecným souvislostem a principům soukromého 

práva.94 Vzhledem k tomu, že se jedná o zajištění, jehož poskytovatelem může být jen 

třetí osoba odlišná od dlužníka hlavního zajišťovaného závazku, lze jej označit za  

spolehlivější prostředek zajištění oproti, těm které jsou závislé na výhradně na 

samotném dlužníkovi. Věřitelova pozice je posílena přistoupením další osoby 

k původnímu dlužníkovi (ručitel má postavení vedlejšího dlužníka). Ve srovnání 

s institutem přistoupením k dluhu má závazek vzniklý z ručení subsidiární povahu, 

tzn. že ručitel není povinen k plnění věřiteli vedle dlužníka, ale až po dlužníkovi. 

Také osobní charakter ručitelského závazku (věřitel může dosáhnout uspokojení své 

pohledávky z celého jmění ručitele) dává věřiteli poměrně výraznou jistotu, že jeho 

pohledávka bude uspokojena. Nicméně v mezinárodním obchodu přináší účastníkům 

tato forma zajištění i určité komplikace, jelikož možnost ověřit si kvalitu osoby 

ručitele je výrazně obtížnější než u vnitrostátních vztahů. Stejně jako ostatní 

zajišťovací instituty i pro ručení je příznačná jeho akcesorita k hlavnímu 

zajišťovanému smluvnímu závazku, proto je jeho existence závislá na existenci 

platného hlavního závazku, jenž zajišťuje. Kromě zajišťovací funkce plní i funkci 

uhrazovací.  

Podstatou ručení je závazek ručitele (třetí osoby odlišné od dlužníka hlavního 

zajišťovaného závazku) vůči věřiteli hlavního zajišťovaného závazku uspokojit 

pohledávku věřitele za dlužníkem, jestliže dlužník svůj závazek vůči věřiteli řádně a 

                                                 
94  Bejček Josef, Eliáš Karel, Raban Přemysl a kolektiv: Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, nakladatelství 

C.H.Beck, Praha 2007, s. 129.  
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včas nesplní. Věřitel je oprávněn domáhat se splnění své zajištěné pohledávky na 

ručiteli obvykle jen tehdy, jestliže dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené 

době poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Ručením lze zajistit pouze 

závazek platný, zpravidla půjde o závazek k peněžitému plnění, nevylučuje se však 

ani plnění nepeněžité, pak ale logicky musí jít o plnění zastupitelné, aby ručitel měl 

šanci jej reálně poskytnout. Obchodní zákoník výslovně připouští i zajištění budoucí 

pohledávky, popř. pohledávky, jejíž vznik je závislý na splnění určité podmínky.95 

Ručení může vzniknout jednostranným prohlášením ručitele věřiteli, že ho 

uspokojí namísto dlužníka, nesplní-li dlužník vůči němu určitý závazek (tento způsob 

vzniku odpovídá české právní úpravě podle obchodního zákoníku – jednostranné 

prohlášení o převzetí ručení musí mít písemnou formu) nebo může vzniknout na 

základě dohody (smlouvy) o ručení, uzavřené mezi ručitelem a věřitelem (na základě 

písemné smlouvy vzniká ručení v českém právní řádu podle občanskoprávní 

úpravy). Věřitel má povinnost sdělit ručiteli výši zajištěné pohledávky. Podle 

současné úpravy v obchodním zákoníku se ke vzniku ručení nevyžaduje souhlas 

dlužníka ani věřitele. Tento výklad odpovídá i současné praxi. Nicméně zejména 

v souvislosti s ochranou věřitele, který nemá možnost se k osobě ručitele vyjádřit, se 

vede v právní teorii diskuse v tom směru, že by bylo účelné toto ustanovení změnit, 

protože ve své podstatě odporuje základním principům soukromého práva, a to 

zejména zásadě smluvní autonomie. 

Pokud jde o rozsah ručení, vztahuje se na všechny pohledávky věřitele vzniklé 

ze zajištěného závazku, pokud zákon nebo ručitelské prohlášení nestanoví jinak. 

Zásadně je ručení časově neomezené, nevylučuje se ale v písemném prohlášení určité 

časové omezení uvést. Pokud to ručitelské prohlášení výslovně stanoví, je umožněno 

ručením zajistit i jen část závazku. 

Běžně se lze setkat také s pluralitou ručitelů. Zaručí-li se za tentýž závazek 

více ručitelů, ručí každý z nich za celý závazek, pokud některý z nich ručení neomezil 

v písemném prohlášení o převzetí ručení jen na část závazku. Ručitel má vůči 

ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník, vůči věřiteli jsou spoluručitelé 

zavázáni solidárně. 

Realizace tohoto zajišťovacího prostředku přichází v úvahu za podmínky, že 

dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době poté, co byl k tomu věřitelem 

písemně vyzván (bez této výzvy dlužníkovi je ručitel povinen věřitele uspokojit jen 

                                                 
95  Viz § 304, odst. 2 obchodního zákoníku.  
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výjimečně, popř. pokud se tak ručitel s věřitelem předem dohodl). Ručitel 

nepotřebuje k uspokojení zajištěné pohledávky dlužníkův souhlas, nicméně učiní-li 

tak bez vědomí dlužníka, může pak dlužník vůči němu uplatňovat veškeré námitky, 

jež by byl oprávněn uplatnit vůči věřiteli (dlužník může např. mít vůči věřiteli určité 

započitatelné pohledávky). Na druhou stranu uspokojí-li ručitel věřitele s vědomím 

dlužníka, je dlužník oprávněn vůči němu následně uplatňovat jen ty námitky, na 

které dlužník ručitele upozorní bez zbytečného odkladu poté, co se o realizaci 

zajištění dozví (co mu byla doručena zpráva, že věřitel uplatnil nároky z ručení). Při 

pluralitě ručitelů, je věřitel oprávněn požadovat uspokojení své splatné pohledávky 

vůči kterémukoliv z nich, a to v rozsahu jeho ručení. V případě ručení jen za část 

závazku, nemá částečné splnění závazku dlužníkem vliv na rozsah ručení, jestliže 

zajištěná pohledávka zůstane nesplněna ve výši v jaké je poskytnuto ručení. Ručitel 

má vůči věřiteli řadu důležitých oprávnění, např. kromě námitek dlužníka může vůči 

věřiteli také započíst svou pohledávku. Ručitel, který uspokojil věřitele, automaticky 

vstupuje do jeho práv a je oprávněn požadovat po něm všechny doklady potřebné 

k uplatnění nároku vůči dlužníkovi. 

Rovněž tato forma zajištění zaniká nejčastěji zánikem zajištěného závazku. 

Akcesoritu ovšem prolomuje dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku, podle 

něhož ručení nezaniká, jestliže zajištěná pohledávka zanikla pro nemožnost plnění 

dlužníka (je-li splnitelná ručitelem) a nebo jestliže zanikla pro zánik dlužníka, jako 

právnické osoby. Ručení může zaniknout také dohodou, splynutím věřitele a ručitele 

či z jiných obecných důvodů, přicházejí-li s ohledem na povahu ručení v úvahu. 

Pro ručitelské závazky s mezinárodním prvek platí v první řadě možnost 

volby práva. Pokud si strany ručitelského závazku (tj. ručitel a věřitel) rozhodné 

právo nezvolí použije se na jejich smluvní závazkový vztah právo lex causae,                     

tj. právní řád země, kterým se řídí hlavní zajišťovaný závazek. To platí jednoznačně u 

ručení založeného dvoustranným právním úkonem. V případě ručení založeného 

jednostranným právním úkonem by pravděpodobně povaze věci i principu nejužšího 

spojení odpovídala aplikace právního řádu bydliště / sídla ručitele. Ani u ručení 

založeného jednostranným právním úkonem však nelze odpírat ručiteli možnost určit 

si jako rozhodné jiné právo (blíže viz část III této práce, kapitola 5, bod 5.6.). 

 

2.2.  Bankovní záruka  

Bankovní záruka je velmi specifický zajišťovací prostředek, který se vymyká 

běžné charakteristice zajišťovacího institutu. Vzhledem k možnostem, které skýtá, je 
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v oblasti mezinárodního obchodu velmi oblíbeným instrumentem (viz např. široké 

uplatnění u tzv. mezinárodního forfaitingu, což zjednodušeně řečeno znamená odkup 

pohledávek na zaplacení dodávek zboží od vývozce, přičemž úplatou za postoupení 

pohledávek kryje vývozce své provozní úvěry). Jak již vyplývá ze samotného názvu 

této formy zajištění, poskytovatelem zajištění je vždy bankovní instituce. Banky jsou 

všeobecně považovány za subjekty, které svou ekonomickou silou převyšují většinu 

jiných subjektů obchodních vztahů. Proto je bankovní záruka (zejména je-li vystavena 

silnou renomovanou bankou) obvykle z pohledu věřitelů považována za rychlý, 

účinný a jeden z nejbezpečnějších způsobů zajištění. V našem právním řádu je 

bankovní záruka upravena výhradně jen obchodním zákoníkem (§ 313 - § 322). 

Kromě výše uvedené speciální úpravy se použije na bankovní záruku také přiměřeně 

ustanovení o ručení a dále na vztah mezi dlužníkem a bankou ustanovení o smlouvě 

mandátní (§ 566 - § 576 obchodního zákoníku). Svůj význam v praxi mají i jednotná 

pravidla pro mezinárodní bankovní záruky zpracovaná Mezinárodní obchodní 

komorou v Paříži – Jednotná pravidla pro kontraktní záruky (publikace MOK č. 325) a 

Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (publikace MOK č. 458).96 

Zákonná úprava bankovní záruky má tedy komplexní povahu a je celistvou úpravou. 

Svou podstatou je bankovní záruka vlastně zvláštním druhem ručení, přičemž 

ručitelem může být pouze banka. Závazkový vztah z ní vzniklý se považuje za 

absolutní obchod, tj. má vždy povahu vztahu obchodního.97 Bankovní záruka 

zpravidla postrádá rysy akcesority i subsidiarity a představuje víceméně abstraktní 

závazek k plnění ze záruční listiny. Nedostatek akcesority se projevuje např. tím, že 

práva z bankovní záruky jsou samostatně převoditelná bez současného převodu 

zajištěné pohledávky z hlavního závazku. Za další projev nedostatku akcesority podle 

české právní úpravy lze považovat skutečnost, že banka vystavující bankovní záruku, 

má nárok vznést vůči věřiteli jen takové námitky, k nimž ji sama záruční listina 

opravňuje (nikoliv i ty, které by jinak mohl uplatnit samotný dlužník). Banka může 

být navíc zavázána plnit i v případě pochybností o platnosti či trvání dlužníkova 

závazku (tj. zajištěné pohledávky). Absenci subsidiarity lze odvodit z faktu, že 

uplatnění práv z bankovní záruky proti bance, jež jí vystavila, nevyžaduje předchozí 

neúspěšné uplatnění práv ze zajištěné pohledávky proti dlužníkovi (ledaže záruční 

listina stanoví jinak). Na druhou stranu není vyloučeno, aby i závazek z bankovní 

                                                 
96  Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu, Vydavatelství a  

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2008, s. 165. 
97  Plíva Stanislav: Obchodní závazkové vztahy, nakladatelství ASPI, Praha, 2006, s. 90. 
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záruky měl akcesorickou povahu, kdy se banka zaváže uspokojit věřitele v případě 

nesplnění závazku dlužníkem. 

Vedle vysoké jistoty potenciálního finančního plnění ze strany banky, má 

velmi významnou roli při zajišťování závazků bankovní zárukou také garance 

dobrým jménem banky. Banka poskytující takové zajištění dává věřiteli jistotu nejen 

vlastním kapitálem, ale i svou pověstí. Tato okolnost má zejména v mezinárodním 

obchodně značný vliv. Proto banky často pečlivě zvažují, za koho záruku poskytnout, 

protože případy, kdy jsou nuceny plnit, mají velmi nepříznivý dopad na jejich 

postavení v bankovní sféře, resp. jejich důvěryhodnost a dobré jméno.98 

Bankovní záruka spočívá v písemném prohlášení banky nebo jiné finanční 

instituce v záruční listině vůči příjemci záruky, tj. věřiteli hlavního zajištěného 

závazku, že ho uspokojí do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, 

jestliže určitá třetí osoba, tj. dlužník hlavního zajištěného závazku, nesplní svůj 

závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině (takovými 

podmínkami standardně bývá předložení určitých dokumentů, proto se pak 

bankovní záruka označuje jako tzv. dokumentární bankovní záruka). Rozsah ručení je 

tedy vymezen záruční listinou nikoliv skutečnou výší zajištěné pohledávky věřitele. 

Předmětem bankovní záruky mohou být jak pohledávky peněžité, tak pohledávky 

nepeněžité.  

Bankovní záruka může být potvrzena další bankou, v takovém případě je 

věřitel oprávněn uplatňovat nároky z bankovní záruky vůči kterékoliv z nich, tzn. obě 

banky se stávají solidárně zavázanými. O potvrzení bankovní záruky žádá vždy 

banka, která ji vystavila. Jestliže pak plnění věřiteli poskytla právě banka, jež záruku 

potvrdila, má vůči bance, která ji o potvrzení bankovní záruky požádala, nárok na 

náhradu poskytnutého plnění. Jiný charakter než potvrzení bankovní záruky má 

institut oznámení o poskytnutí záruky (tzv. avízo). Avizující banka se nezavazuje 

vůči věřiteli společně s bankou vystavující bankovní záruku, pouze věřiteli tuto 

skutečnost oznamuje a poskytuje věřiteli některé s tím související služby                     

(např. ověření náležitostí záruční listiny). Avizující banka ovšem odpovídá za škodu, 

která by mohla vzniknout věřiteli nesprávností oznámení o vystavení bankovní 

záruky. 

 

                                                 
98  Bejček Josef, Eliáš Karel, Raban Přemysl a kolektiv: Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, nakladatelství 

C.H.Beck, Praha 2007, s. 129.  
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Na základě řady různých kritérií právní teorie i praxe obvykle rozlišuje určité 

druhy bankovních záruk. Podle charakteru závazku banky je možné je třídit 

například na bankovní záruky platební a bankovní záruky neplatební (k neplatebním 

patří zejména záruka akontační, záruka celní, záruka na vádium apod.). Jako další 

klasifikaci lze uvést rozlišování na bankovní záruky podmíněné (dokumentární 

bankovní záruka) a bankovní záruky nepodmíněné, označované jako bankovní 

záruky na první výzvu a bez námitek, jež jsou typické právě pro mezinárodní obchod. 

Pokud jde o samotný vznik této formy zajištění, vzniká vystavením záruční 

listiny, čemuž ale ještě předchází uzavření smlouvy mezi bankou a dlužníkem, za 

něhož se banka zaručuje. Podle české právní úpravy se pro záruční listinu vyžaduje 

písemná forma. 

Plnění z bankovní záruky je banka povinna poskytnout jen za předpokladu, že 

je k tomu písemně vyzvána věřitelem. Je-li v záruční listině také stanoveno, že 

podmínkou plnění banky je předložení určitých dokumentů, musí být tyto 

dokumenty věřitelem předloženy současně s písemnou výzvou k plnění nebo bez 

zbytečného odkladu po této výzvě. Pokud byla záruční listina vystavena v souladu se 

smlouvou uzavřenou mezi dlužníkem a bankou, je dlužník následně povinen zaplatit 

bance to, co banka na základě své povinnosti stanovené v záruční listině plnila 

věřiteli. Zejména v oblasti mezinárodního obchodu je nezřídka plnění z bankovní 

záruky smluveno jako „plnění ve prospěch oprávněného jiné bance“, tzn. jako plnění 

ve prospěch oprávněného na jeho účet vedený u jiné banky. Tento účet věřitele u jiné 

banky, na který je banka zavázaná z bankovní záruky povinna plnit, musí být u dané 

jiné banky zřízen předem. založení takového účtu se posuzuje jako nezbytné 

spolupůsobení věřitele. 

Z hlediska zániku bankovní záruky řeší obchodní zákoník výslovně pouze 

zánik záruky platné na určitou dobu. Pokud je v záruční listina omezena doba 

platnosti bankovní záruky, zanikne tento zajišťovací prostředek za předpokladu, že 

věřitel neoznámí  bance písemně své nároky z bankovní záruky před uplynutím takto 

omezené doby platnosti. U dokumentární bankovní záruky se současně vyžaduje 

předložení stanovených dokumentů. Není-li doba platnosti v záruční listině omezena, 

trvá zajištění bankovní zárukou po celou dobu trvání hlavního zajištěného závazku. 

Pokud jde o další způsoby zániku bankovní záruky, aplikují se přiměřeně obecná 

ustanovení o ručení.99 

                                                 
99  Faldyna František, Pokorná Jarmila, Tomsa Miloš a kolektiv: Obchodní právo, naklad.  ASPI, Praha, 2005, s. 651. 
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Ve vztazích z mezinárodního obchodu patří bankovní záruka mezi 

nejfrekventovanější zajišťovací instituty. Při neexistenci volby práva se rozhodné 

právo pro zajišťovací vztah, tzn. pro právní vztah mezi ručící bankou a věřitelem 

hlavního zajištěného závazku, v jehož prospěch vystavila záruční listinu, určí podle 

obecných principů platných pro zajištění závazkověprávní povahy. Zároveň je ale 

nutné zohlednit fakt, že povaze věci i principu nejužšího spojení odpovídá aplikace 

právního řádu sídla banky, která bankovní záruku poskytla, proto se tohoto kolizního 

kritéria využije spíše než obecného lex causae (než právního řádu, kterým se řídí 

hlavní zajišťovaný závazek). Odlišná je situace u ostatních vztahů souvisejících 

s vystavením bankovní záruky. Vztah mezi ručící bankou a dlužníkem se má obecně 

posuzovat podle ustanovení o mandátní smlouvě. Obsahem tohoto vztahu je v 

podstatě příkaz dlužníka vůči bance, aby vystavila ve prospěch věřitele bankovní 

záruku. Z uvedeného proto plyne, že z hlediska kolizního řešení bude správné určit 

rozhodné právo pro takový vztah podle hraničního určovatele místa sídla banky           

(viz § 10, odst. 2, písm. e) zákona o mezinárodním právu soukromém -  pro příkazní 

smlouvy a jim podobné stanoví pravidlo, podle něhož se takové smlouvy řídí právem 

místa bydliště osoby provádějící příkaz). Ke stejnému závěru bychom se 

pravděpodobně dobrali při aplikaci ustanovení Římské úmluvy a Nařízení Řím I,             

i když výslovná ustanovení o příkazní či mandátní smlouvě neobsahují. Stejný postup 

by se měl uplatnit na vztah banky vystavující bankovní záruku a další banky, která jí 

byla požádána, aby záruku potvrdila. Pro vztah mezi potvrzující bankou a věřitelem 

by ale mělo vždy platit, že se bude řídit právem, kterým se řídí bankovní záruka 

samotná. Bude-li potvrzující banka plnit namísto vystavující banky, pak ohledně 

regresu se jeví jako logické vyjít ze stejných principů jako u běžného ručení či např. 

postoupení pohledávky. Tím je myšleno, že potvrzující banka by se neměla dostat do 

lepšího postavení než měla vystavující banka, proto by se i tento vztah měl řídit 

právem, kterým se řídí bankovní záruka. 

 

2.3. Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je dalším z  možných způsobů zajištění smluvních 

závazkových vztahů, oproti jiným institutům je však vhodnost jejího výběru omezena 

solventností dlužníka zajištěného závazku. Není-li dlužník fakticky schopný splatit 

svůj dluh (plnit svůj závazek) z důvodu insolventnosti, nebude schopný zaplatit ani 

smluvní pokutu. V takových případech bude jen narůstat celková výše pohledávek 

věřitele za dlužníkem o nezaplacenou smluvní pokutu. Jedná se tedy o zajišťovací 
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prostředek s výrazně sankční funkcí.  Efektivně bude působit tam, kde má dlužník 

silné ekonomické postavení a dostatek finančních prostředků a věřitel se spíše obává 

neochoty dlužníka plnit. Vyznačuje se i funkcí preventivní, tzn. motivuje dlužníka 

k plnění povinností hrozící majetkovou újmou v případě jejich neplnění. Částečně lze  

v tomto způsobu zajištění nalézt i funkci uhrazovací (je však oslabena), když je 

věřiteli dána možnost uspokojit svou pohledávku alespoň částečně náhradním 

způsobem z výtěžku smluvní pokuty (a zhojit tak vzniklou újmu), aniž by věřitel  byl 

nucen dokazovat odpovědnost dlužníka za škodu. Využívá se v občanskoprávních i 

obchodněprávních vztazích a patří k nejčastějším a nejvýznamnějším zajišťovacím 

nástrojům. V české právní úpravě, kde podle zákona plní současně funkci 

paušalizované náhrady škody, jsou základy tohoto institutu obsaženy v občanském 

zákoníku (§ 544 - § 545 – společná úprava pro občanskoprávní i obchodněprávní 

vztahy) a obchodní zákoník je pak doplňuje některými svými speciálními 

ustanoveními. Důvodová zpráva k obchodnímu zákoníku navíc uvádí, že zvláštní 

ustanovení obchodního zákoníku o smluvní pokutě přilíží ke vzorovým ustanovením 

vypracovaným v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo a 

doporučovaným členským státům Valným shromážděním OSN.100 I když na to není 

v právní teorii zcela jednotný názor, lze konstatovat, že smluvní pokuta disponuje 

povahou akcesorického právního vztahu, jehož existence je závislá na hlavním 

smluvním závazku, v němž zajišťuje splnění určitých povinností.101 

Smluvní pokutu je tedy povinen zaplatit dlužník věřiteli v případě, že nesplní 

své závazky z určité mezi nimi uzavřené smlouvy. V mezinárodním obchodním styku 

se uzavírají zpravidla soukromoprávní smlouvy, ze kterých vyplývají vzájemná práva 

a povinnosti pro obě smluvní strany, proto je vhodnější definovat podstatu smluvní 

pokuty jako ujednání smluvních stran určitého smluvního závazku o tom, že poruší-li 

jedna z nich smluvní povinnost, bude povinna zaplatit druhé smluvní straně určitou 

peněžitou částku nebo poskytnout jiné nepeněžité plnění jako náhradu ke zhojení 

případné újmy tím způsobené. Jsou-li si strany smlouvy vzájemně dlužníky i věřiteli, 

měla by i smluvní pokuta být stanovena rovnoměrně, tzn. pro obě smluvní strany a 

oběma stranám ve vyvážené výši. Smluvní pokuta má jako zajišťovací prostředek 

relativně široké universální použití, může zajišťovat jak peněžité tak nepeněžité 

plnění. Sjednat si ji mohou pouze strany hlavního závazku, tj. dlužník a věřitel, nelze 

                                                 
100  Štenglová Ivana, Plíva Stanislav, Tomsa Miloš a kolektiv: Obchodní zákoník – komentář, nakladatelství C.H.Beck, 

Praha 2004, s. 988. 
101 Bejček Josef, Eliáš Karel, Raban Přemysl a kolektiv: Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, nakladatelství 

C.H.Beck, Praha 2007, s. 149. 
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ji konstruovat jako zajištění poskytnuté třetí osobou, tedy tak, že by se třetí osoba 

odlišná od dlužníka dohodla s věřitelem, že při porušení povinnosti dlužníkem 

zaplatí věřiteli smluvní pokutu.  

K platnému vzniku zajištění ve formě smluvní pokuty se vyžaduje písemná 

dohoda stran. Taková dohoda (ujednání) je obvykle součástí hlavní obchodní 

smlouvy. V každém případě ujednání o smluvní pokutě musí stanovit výši smluvní 

pokuty, popř. alespoň způsob jejího určení, a musí v něm být specifikována 

povinnost, jejíž plnění je smluvní pokutou zajištěno. Smluvní pokuta může být určena 

jako jednorázová částka k okamžiku porušení určité povinnosti nebo jako procentní 

sazba za každý den prodlení s plněním určité povinnosti.102 Smluvní pokuta nemusí 

být vždy výslovně jedním ze smluvních ustanovení zajišťované obchodní smlouvy, 

může být také stanovena zvláštním právním předpisem, tzn. nezávisle na dohodě 

smluvních stran (v takovém případě se obvykle označuje jako „penále“).103 

Ke vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu se nevyžaduje, aby věřiteli             

(tj. oprávněné straně) vznikla porušením smluvní povinnosti škoda, ledaže si to 

strany dohodly. Obchodní zákoník na rozdíl od úpravy v občanském zákoníku 

vylučuje potencionální možnost dlužníka zbavit se povinnosti zaplatit smluvní 

pokutu, prokáže-li že porušení smluvní povinnosti nezavinil. V obchodněprávní 

zákonné úpravě se tedy vychází z tzv. objektivní odpovědnosti absolutní (bez ohledu 

na zavinění, bez možnosti se odpovědnosti zprostit).104 Jedná se však o ustanovení 

dispozitivní dávající prostor stranám si tuto otázku upravit smlouvou odchylně.                

O paušalizované náhradě škody se hovoří v tom smyslu, že podle zákonného 

ustanovení nelze z důvodu porušení téže povinnosti nárokovat zaplacení smluvní 

pokuty i náhradu škody. Přitom nerozhoduje, zda smluvní pokuta byla oprávněné 

straně skutečně zaplacena. I v tomto případě se ale jedná o ustanovení dispozitivní a 

strany se tedy v ujednání o smluvní pokutě mohou dohodnout, že zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, popř. si mohou sjednat právo 

na náhradu škody přesahující nárok na smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty 

nemá zásadně za následek zánik závazku, jehož splnění bylo smluvní pokutou 

zajištěno. Na druhou stranu podle české právní úpravy nelze vyloučit odlišnou 

dohodu stran, kdy je možné si tuto otázku upravit diferencovaně, tzn. že při porušení 

určitých povinností zaplacením smluvní pokuty bude závazek plnit zajištěnou 
                                                 

102 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.3.1999, sp. zn. 33 Cdo 555/1998.   
103 Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu, Vydavatelství a  

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2008, s. 166. 
104 Plíva Stanislav: Obchodní závazkové vztahy, nakladatelství ASPI, Praha, 2006, s. 92. 
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povinnost i nadále trvat a u porušení jiných povinností zaplacením smluvní pokuty 

zanikne. 

Obchodní zákoník obsahuje významné kogentní ustanovení týkající se 

moderačního práva soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu (§ 301 

obchodního zákoníku). S tímto právním institutem se lze setkat i v některých 

zahraničních právních řádech. Soud při svém uvažování o nepřiměřenosti sjednané 

výše smluvní pokuty přihlíží k hodnotě i významu zajišťovaného závazku i k dalším 

individuálním skutkovým okolnostem každého případu. Smluvní pokuta po snížení 

soudem by neměla být nižší než škoda vzniklá do okamžiku soudního rozhodnutí. 

Podle judikatury není přípustné, aby soud v rámci moderačního práva měnil způsob 

určení smluvní pokuty. Proto soud není oprávněn snižovat procento, kterým je 

smluvní pokuta určena, ale musí snížit konkrétní vypočtenou výslednou částku 

smluvní pokuty.105 V každém případě obecně platí, že smluvní pokuta sjednaná 

stranami určitého smluvního závazku by neměla být nástrojem získání mimořádných 

peněžních prostředků, ale přiměřeným zajišťovacím, motivujícím a sankčním 

prostředkem k udržení odpovídajícího přijatelného jednání smluvního partnera. 

Přiměřenost smluvní pokuty je možné definovat tak, že zahrnuje „všechny škody, 

které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti 

očekávat, má dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši a pro případ 

nesplnění povinnosti nad odškodnění také přiměřeně trestá“.106 

Jako smluvně založený závazek může ujednání o smluvní pokutě zaniknout 

obecnými způsoby zániku závazku, tzn. například dohodou, odstoupením nebo 

prekluzí. Jak již bylo uvedeno výše lze u ní nalézt rysy akcesority, proto je existence 

tohoto zajištění závislá na existenci hlavního zajištěného závazku. 

V obchodních vztazích s mezinárodním prvkem nebude určení rozhodného 

práva pro zajištění ve formě smluvní pokuty činit větší potíže. Ze zákona o 

mezinárodním právu soukromém stejně jako z evropských pramenů (Římská 

úmluva, Nařízení Řím I) jednoznačně vyplývá použití kolizního kritéria lex causae, 

tzn. tento zajišťovací prostředek se bude řídit právem hlavního zajišťovaného 

závazku, pokud se strany nedohodnou na aplikaci jiného práva. 

 

 

                                                 
105 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.2.1994, sp. zn. 15 Co 481/1993. 
106 Kovařík Zdeněk: Smluvní pokuta; Právní rozhledy, ročník 1999, číslo 9, s. 454. 
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ZÁVĚR 

 

V podmínkách současného podnikatelského prostředí mezinárodního 

obchodu je problematika zajištění závazků jednou z nejčastějších otázek, se kterou se 

právní praxe potýká. Jedná se o právní oblast nejen relativně dosti obsáhlou, ale ve 

většině případů také značně komplikovanou, proto se vyplatí svěřit přípravu 

smlouvy v mezinárodním obchodním styku právníkovi, který má dodatek znalostí a 

zkušeností přímo v tomto oboru. 

Situace je o to složitější, že na poli mezinárodního práva soukromého se 

kolizní úprava vztahů vznikajících při zajištění smluvních závazků netěší zvláštní 

pozornosti. Chybí komplexní a jednoznačná právní úprava jak v národním právním 

řádu, tak v pramenech evropského práva, a nejsou k dispozici ani odborné publikace, 

které by se na toto téma soustředily, tzn. ani právní teorie se touto problematikou 

nijak zvlášť blíže nezabývá. Účelem této práce proto byla snaha se v těchto obtížně 

pochopitelných otázkách zorientovat a pokusit se podat na tuto oblast mezinárodního 

práva soukromého aktuální ucelenější pohled, zejména s ohledem na kolizní úpravu 

zajištění závazků v evropském mezinárodním právu soukromém. 

Přestože na poli mezinárodního obchodního styku mají s ohledem na možná 

obchodní i právní rizika instituty zajištění daleko větší význam než by se dalo říci o 

zajištění smluvních závazků čistě vnitrostátní povahy107, nevěnují smluvní strany 

zpravidla jejich úpravě dostatečnou pozornost, a to jak ve smyslu jejich správné a 

ucelené konstrukce, tak v tom smyslu, že se zapomíná na rozhodné právo, kterým by 

se dané zajištění mělo řídit, včetně určení způsobu a místa řešení případných sporů 

vzniklých ze zajišťovacího vztahu. Taková nevyhovují praxe vede k nepříjemným 

důsledkům, kdy smluvní strany daného obchodu musí akceptovat použití právního 

řádu, se kterým původně vůbec nepočítaly. Nejjednodušším způsobem, jak se 

vyhnout naznačeným negativním dopadům, je výslovně a dostatečně široce 

naformulovat doložku o rozhodném právu již ve smlouvě zakládající hlavní 

zajišťovaný závazek, tj. tak aby se zvolené rozhodné právo vztahovalo i na vztahy 

vyplývající ze zajištění hlavního závazku. Pro zvýšení právní jistoty by se mělo 

pamatovat také na určení způsobu a místa řešení případných sporů, tj. určení 

příslušnosti soudu (rozhodčího soudu), který bude případný spor ze smlouvy 

                                                 
107 Goode Roy, Kronke Herbert, McKendrik Ewan, Wool Jeffrey: Transnational Commercial Law, Text, Cases and 

Materials, Oxford University Press, 2007, s. 475. 
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rozhodovat. Zároveň je však nutné dodat, že i když si smluvní strany rozhodné právo 

pro zajištění samy zvolí, musí počítat s tím, že v některých oblastech se na takové 

vztahy budou přednostně aplikovat imperativní, nutně použitelné normy státu 

rozhodujícího orgánu, a někdy dokonce i imperativní normy cizího státu. 
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SUMMARY 

 

Securing contractual obligations in legal relations with an international element 

 

The principal aim of this thesis for the State doctoral examination 

(postgraduate exam) is to attempt a comprehensive survey on the broad issue of 

securing obligations in transnational commercial law, particularly in connection with 

the European private international law. Due to general high risk of international trade 

transactions, securing obligations has an essential importance in the area of 

international commercial law. Unfortunately, the parties of cross-border contractual 

obligations commonly dispose insufficient information about appropriate means of 

securing obligations and about the conflict-of-law rules regarding these kind of 

obligations, some even forgetting to use anything in the way of securing. The 

situation is further complicated by the fact that existing international and national 

legislation does not give enough attention to these difficult questions. 

The conflict-of-law rules are to apply in all cases where the dispute would give 

rise to a conflict between two or more legal systems, in other words applying in any 

situation involving a choice between the laws of different countries. The most 

important legal regulation in the field of European private international law is the 

1980 Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations – “the 

Rome Convention”, which provides first full unification of the conflict-of-law rules in 

matters of contractual obligation. For the Czech Republic, the Rome Convention is 

binding and applicable in preference to national legislation since 1.7.2006. However, a 

new community instrument will have to be applied for contracts concluded after 

17.12.2009, because Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of 

the Council of 17 June 2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome 

I) - “the Rome I Regulation” will replace the Rome Convention in the EU member 

states. Though the European regulation mentioning above makes no special provision 

for securing obligations, it covers securing obligations with cross-border impact and 

obligations arising from them, and thus the conflict-of-law rules shall also apply to 

securing relations. 

The Czech legal system includes conflict-of-law rules mainly in basic legal 

regulation of national legislation in this area of law - Act No. 97/1963 Coll. the Private 

International and Procedural law Act, which shall apply to contractual obligations 

and relations arising from employment. Compared to the Rome Convention or the 
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Rome I Regulation, national legislation contains express provisions concerning 

securing obligations (§ 11, eventually §§ 12, 14, 5, 6, 10). Although newly concluding 

contracts are bound by the Rome Convention or will be binding the Rome I 

Regulation instead of the national legislation, the provisions of Czech law mentioning 

above retain specific importance, particularly in connection with securing instruments 

falling into rights in rem, which could be the way of securing obligations probably not 

covered under the European regulation. 

In conclusion, this thesis provides a review of the legal regulation of 

contractual obligations relating to securing institutes in national and European 

legislation. It considers fundamental issues of private international law like collision 

issues or choice of law and also deals with various types of securing means contained 

in Czech legal system (such as right of lien, guarantee, bank guarantee or contractual 

penalty). 

To contribute to legal certainty before signing any cross-border contract, it is 

strongly recommended to consider every relevant circumstance and to first make a 

decision about the applicable law (for the contract and for securing obligations in this 

contract), and secondly, to decide on the way of resolving disputes under the contract 

(including the choice of court). An agreement between parties concerning these 

questions should be incorporated into their contract, whereas the choice of law should 

be expressed clearly subsuming obligations of securing relations. 
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