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Úvod 
 

 Európske medzinárodné právo súkromné je oblasť súkromného práva 

rozvíjajúca sa rýchlym tempom, pretože je to dôsledok, nevyhnutný korelát alebo 

možno dokonca podmienka toho, aby ciele Európskej únie boli skutočne naplňované 

v celej svojej podstate, hlavne v súvislosti s voľným pohybom občanov, pri ktorom 

pochopiteľne dochádza k interakciám s cezhraničným prvkom v akejkoľvek podobe, 

v rôznych sférach. V oblasti súkromného práva je unifikácia hmotnej úpravy zrejme 

otázkou ďalekej budúcnosti kvôli rozmanitosti právnej úpravy členských štátov 

a citlivosti otázok súkromného práva a aj preto sa Európska Komisia rozhodla aktívne 

konať a iniciovať jednania tam, kde to možné je, a síce cestou unifikácie kolíznej 

úpravy. Je to myslím veľmi vhodné a praktické riešenie, ktoré ponúka účastníkom 

súkromnoprávnych vzťahov s cezhraničným prvkom pocit istoty, pretože tieto vzťahy, 

respektíve ich následky sú predvídateľné vďaka unifikovaným kolíznym normám. 

Poslaním práva obecne a tým prirodzene i európskeho medzinárodného práva 

súkromného je realizácia spravodlivosti, a teda pri výbere kritérií pre určenie 

rozhodného práva ide nie len o to nájsť určitú unifikovanú normu, ale nájsť tú správnu 

a spravodlivú normu.1 So zreteľom práve na otázku spravodlivosti inherentne existujúcu 

v pozadí a na rôznorodosť právnych úprav členských štátov je preto i unifikácia 

kolíznych noriem výsledkom dlhodobých jednaní a kompromisov, zvlášť v otázkach 

rodinného práva ide o skutočné citlivé záležitosti a vzhľadom na podmienku 

jednomyseľnosti členských štátov je v tomto smere unifikácia pomalá, dokonca sa 

v určitom smere v oblasti rozvodu zvolila alternatívna cesta posilnenej spolupráce ako 

bude spomenuté v závere práce. Hlavnú náplň mojej práce teda tvorí najskôr uvedenie 

do problematiky, načrtnutie základných otázok medzinárodného práva súkromného, 

pokračujúc uvedením do európskeho kontextu, legislatívneho rámca Európskej únie 

a následne rozobratím dvoch hlavných platných inštrumentov, a to nariadení pre 

zmluvné a mimozmluvné záväzky, následne návrhmi v rodinnej oblasti a v závere 

obecným zhodnotením, pričom práca je písaná s ohľadom na právny stav k 3. aprílu 

2010.  

                                                 
1 Gaertner, V.: European Choice of Law Rules in Divorce, Journal of Private International Law, volume 
2, no. 1, 2006, s. 102. 
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1. Úvod do medzinárodného práva súkromného 

1.1 Pojem, druhy noriem, unifikácia medzinárodného práva súkromného 

1.1.1 Pojem medzinárodného práva súkromného 

 

 Medzinárodné právo súkromné je chápané ako súbor právnych noriem, ktoré 

upravujú súkromnoprávne vzťahy s medzinárodným, prípadne zahraničným alebo 

cudzím prvkom, pričom tento vzťah k zahraničiu môže byť daný subjektom alebo 

predmetom právneho vzťahu, skutočnosťou právne významnou pre daný vzťah alebo 

právnym vzťahom, ktorý je závislý na inom základnom vzťahu, ktorý sa riadi cudzím 

právom. Jedná sa o zvláštne odvetvie právneho poriadku a každý štát má svoje vlastné 

medzinárodné právo súkromné. 2  

 

Práve povaha súkromnoprávnych vzťahov je element odlišujúci medzinárodné 

právo súkromné od medzinárodného práva verejného, kde druhý zmienený systém sa 

zaoberá hlavne reguláciou vzťahov medzi suverénnymi štátmi. Medzinárodné právo 

súkromné má na druhej strane ďalekosiahle dôsledky a význam pre súkromnoprávne 

vzťahy, napríklad v oblasti práva občianskeho, rodinného, obchodného, a to tým že 

implementuje legitímne očakávania pre účastníkov právnych vzťahov, pričom opačná 

situácia by mohla často viesť k nespravodlivým výsledkom. 3  

 

V širšom rámci sa medzinárodné právo súkromné zaoberá vždy aspoň jednou 

z nasledujúcich otázok: a to súdna právomoc, uznanie a výkon cudzích rozhodnutí 

a výber práva.4 Česká úprava ale obecne rozlišuje medzinárodné právo súkromné, 

ktorého súčasťou je z daných otázok výber práva, kolízna úprava a medzinárodné právo 

procesné, ktoré zahrňuje normy upravujúce súdnu právomoc a uznanie a výkon cudzích 

rozhodnutí. 5 Ďalší rozbor práce je zameraný práve na medzinárodné právo súkromné 

v tomto užšom zmysle.  

                                                 
2 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, 6.vydání, Brno: Doplněk, 2004, s. 22.  
3 Morris, J.H.C., McClean D., Beevers K.: The Conflict of Laws, sixth edition, London: Sweet&Maxwell 
Ltd, 2005, s.4. 
4 North P.M., Fawcett J.J.: Private International Law, London: Butterworths, 1992, s. 7-9. 
5 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 21, 376. 
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1.1.2 Druhy noriem 

  

 V súčasnosti prevládajú dva hlavné spôsoby úpravy súkromnoprávnych vzťahov 

s medzinárodným prvkom, kolízna a priama úprava, obe poskytujúce účastníkom 

právnych vzťahov právnu istotu a určitú mieru predvídateľnosti. Kolízna otázka vzniká 

v prípade stretu aspoň dvoch právnych poriadkov, kde rozhodné právo určuje práve 

kolízna norma, ktorá neupravuje práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov 

vecne, ale nepriamo, odkazom, určením rozhodného práva, ktoré sa následne použije na 

vecnú úpravu. Priame normy naopak samy obsahujú hmotnoprávnu úpravu práv 

a povinností, teda bez odkazu na právny poriadok niektorého štátu, čím je miera právnej 

istoty vyššia. Priame normy nielen bezprostredne stanovia práva a povinnosti, ale k ich 

aplikácii dochádza taktiež bezprostredne. Rozdiel medzi týmito dvoma úpravami je i v 

pôvode noriem, priame normy majú zvyčajne medzinárodný pôvod, kolízne normy 

majú vnútroštátny pôvod, prípadne môže ísť o normy medzinárodne unifikované. 6 

 

1.1.3 Unifikácia medzinárodného práva súkromného 

 

S ohľadom na to, že každý štát má svoje medzinárodné právo súkromné, ktoré sa 

môže navzájom líšiť, v záujme právnej istoty je veľmi dôležitá unifikačná činnosť. 

Unifikácia znamená zjednocovanie práva, unifikujúce subjekty vytvoria jednotný text, 

ktorý bude použitý ako platné právo. Harmonizácia je odlišná od unifikácie, pretože tu 

nedochádza k zjednoteniu úpravy, ale iba k jej priblíženiu, podobnosti, či koordinácii. 

Unifikovať je možné buď priame alebo kolízne normy. V prípade unifikácie priamych 

noriem, subjekty zjednávajú jednotnú hmotnoprávnu úpravu pre určitý druh 

súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom. Unifikácia kolíznej úpravy má 

za účel odstrániť hlavný nedostatok kolíznych noriem, a síce rozdiely v jednotlivých 

štátoch napríklad pri aplikácii, interpretácii, aby nemohlo dôjsť k rozdielnym 

výsledkom rozhodovania. V tomto smere dôležitú úlohu zohráva medzinárodná 

                                                 
6 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 22-27, 117. 
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organizácia, Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného a Európska únia, 

či už ako člen spomínanej organizácie od roku 2007 7, alebo unifikáciou v jej rámci. 8 

 

1.2 Kolízne normy- rozsah, nadviazanie a hraničné určovatele 

 

 Základným poslaním kolíznej normy je určiť, ktorý právny poriadok sa použije 

na súkromnoprávny vzťah s medzinárodným prvkom. S tým súvisí charakter a stavba 

kolíznej normy skladajúcej sa z dvoch hlavných častí, rozsahu a nadviazania. Rozsah 

kolíznej normy vymedzuje otázky, na ktoré sa kolízna norma vzťahuje. V konkrétnom 

prípade použitia je práve otázka rozsahu tou základnou, ktorej správne zodpovedanie je 

predpokladom presnej aplikácie. Je dôležité daný právny pomer právne ohodnotiť, 

kvalifikovať, aby mohlo dôjsť k náležitému podradeniu pod rozsah. Nadviazanie 

následne určí, ktorý právny poriadok sa na daný prípad použije. Väčšina moderných 

kolíznych noriem sú normy dvojstranné, čo znamená, že môžu odkázať ako na 

tuzemský právny poriadok, tak i na zahraničný. K tomuto odkazu dochádza pomocou 

tzv. hraničných určovateľov. 9 

 

 Hraničný určovateľ teda rozhoduje o výbere práva a musí to byť skutočnosť 

významná z hľadiska rozsahu, stanovená dostatočne pevne a určite, buď súvisiaca 

s prvkami právneho vzťahu alebo inak významná. Do prvej skupiny patria určovatele 

ako napríklad lex causae, označujúce právny poriadok, ktorým sa riadi obsah právneho 

pomeru, ďalej lex patriae alebo štátna príslušnosť či domicil subjektu, alebo lex loci 

delicti, miesto nedovoleného deliktu. Z druhej skupiny hraničných určovateľov inak 

významných je snáď najdôležitejšia voľba práva alebo miesto sídla súdu, lex fori. 

Voľba práva je zhodným prejavom vôle účastníkov o tom, ktorý právny poriadok sa 

použije na ich právny vzťah. Voľba môže byť obmedzená alebo neobmedzená, 

výslovná alebo konkludentná, prípadne niektoré právne inštrumenty pripúšťajú 

i dodatočnú zmenu zvoleného použiteľného práva. Niektoré kolízne normy umožňujú i 

použitie náhradného hraničného určovateľa, či alternatívnu aplikáciu viacerých 

                                                 
7 Pauknerová, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2008, s. 50. 
8 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 64-66. 
9 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 105-110. 
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hraničných určovateľov, teda možnosť výberu, alebo môže ísť o hraničný určovateľ 

zložený, teda podmienený existenciou niekoľkých kritérií. 10 

 

1.3 Použitie rozhodného práva 

 

 Ak kolízna norma určuje použitie zahraničného právneho poriadku, je potrebné 

dodržiavať nasledujúce zásady pri aplikácii. Zahraničný právny poriadok sa v prípade 

odkazu používa bez ohľadu na vzájomnosť, teda z úradnej povinnosti, s ktorou 

bezprostredne súvisí povinnosť zistiť obsah cudzieho práva. Zahraničné právo sa pri 

aplikácii nestáva súčasťou tuzemského právneho poriadku, ale zachováva si svoju 

povahu cudzieho práva. Napriek tomu sa aplikuje rovnakým spôsobom, akým by bolo 

použité v štáte jeho platnosti, avšak v prípade, že súd pri aplikácii cudzie právo poruší, 

má účastník právneho vzťahu nárok na rovnaké opravné prostriedky ako pri porušení 

tuzemského práva. 11 

 

 Kolízna norma síce zásadne odkazuje na použitie cudzieho práva bez ohľadu na 

hmotnoprávny obsah cudzích noriem, ale existujú spôsoby nápravy prípadných 

nepriaznivých dôsledkov. V podstate ešte pred samotným použitím kolíznej normy je 

treba brať do úvahy nutne použiteľné normy, označované aj ako imperatívne normy, 

ktoré je nevyhnutné použiť vždy na veci nimi upravené, väčšinou ide o naliehavé 

spoločenské záujmy. Odstrániť nepriaznivé následky použitia cudzieho práva je možné 

i po určení cudzieho práva pomocou výhrady verejného poriadku, ak by bolo použitie 

cudzieho práva zásadne neprijateľné. Ustanovenia verejného poriadku získavajú 

konkrétnejší obsah v jednotlivých právnych úpravách, kde napríklad česká úprava v § 

36 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom stanoví, že právne 

predpisy cudzieho štátu nie je možné použiť, pokiaľ by sa účinky tohto použitia priečili 

takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Českej republiky a jej právneho 

poriadku, na ktorých je treba bezvýhradne trvať. 12 

 

                                                 
10 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 119-135. 
11 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 187,188. 
12 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 36,194,195. 



 11 

2. Európske medzinárodné právo súkromné 

2.1 Pojem Európske medzinárodné právo súkromné, právny základ 

 

 Európske medzinárodné právo súkromné sa zaoberá tromi okruhmi, podobne 

ako medzinárodné právo súkromné v širšom zmysle. Konkrétne sa jedná o normy 

upravujúce súdnu právomoc, príslušnosť v sporoch s medzinárodným prvkom a s tým 

súvisiace otázke súdnej spolupráce, druhý okruh tvoria kolízne normy, teda normy 

určujúce rozhodné právo, a tretí normy upravujúce uznanie a výkon cudzích súdnych 

rozhodnutí. Táto oblasť je považovaná za veľmi rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť v rámci 

súkromného práva v Európskej únii. Európske medzinárodné právo súkromné sa teda 

zaoberá základnou otázkou medzinárodného právo súkromného, a síce 

súkromnoprávnymi vzťahmi so zahraničným prvkom zasadenými do európskeho 

kontextu, teda v rámci stykov v Európskej únii, ktoré sú regulované jednotnou úpravou 

a nástrojmi Európskej únie. 13  

 

Z relatívne širokej škály Európskeho medzinárodného práva súkromného je táto 

práca zameraná na oblasť určujúcu rozhodné právo, teda kolízne normy, konkrétne 

unifikované kolízne normy rozobraté v ďalších kapitolách.  

 

Pojem Európske medzinárodné právo súkromné má v súčasnosti svoj 

legislatívny základ v článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v kapitole 3 

nazvanej Justičná spolupráca v občianskych veciach, ktorú spomeniem v nasledujúcej 

podkapitole. Justičná spolupráca v občianskych veciach spadá obecnejšie pod hlavu 

V Zmluvy o fungovaní európskej únie, nazvanú Priestor slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti, ktorého dosiahnutie je jedným z cieľov Európskej únie. Dokazuje to 

obsiahnutie tohto cieľa v čl.3 Zmluvy o Európskej únii, kde je stanovené, že Únia 

ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných 

hraníc, pričom sa jedná o spoločnú právomoc Únie a členských štátov podľa čl.4 odsek 

2, písm. f Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

                                                 
13 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s.10,15. 
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2.2 Historický vývoj 

 

Európske medzinárodné právo súkromné sa v súčasnosti rozvíja rýchlym 

tempom, podmienky tohto rozvoja v súčasnej podobe však boli vytvorené relatívne 

nedávno, a to dôležitým medzníkom, ktorý predstavuje Amsterdamská zmluva. 

Akokoľvek, právna integrácia siaha svojimi úplnými začiatkami k Rímskej zmluve 

o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva z roku 1957, kde základ tvoril 

vtedajší čl.220, vyzývajúci členské štáty k spolupráci s výsledkom uzatvorenia 

medzinárodných zmlúv k uskutočneniu cieľov Európskeho spoločenstva, tzv. terciárne 

právo. Najvýznamnejšou zmluvou tejto éry je Bruselský dohovor o pôsobnosti súdov 

a uznávaní súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných záležitostiach z roku 1968. 

Ďalším významný krok znamenala Maastrichtská zmluva z roku 1992, ktorá okrem 

iného zaviedla štruktúru troch pilierov, kde tretí pilier tvorila spolupráca v oblasti 

justície a vnútorných vecí zahrňujúca i súdnu spoluprácu v občianskych veciach. Tretí 

pilier umožňoval Rade vypracovať zmluvy k prijatiu členským štátom, čo dodalo novú 

dynamiku legálnej kooperácii. Mnoho pripravených dohovorov však nevstúpilo 

v platnosť kvôli ďalšej významnej zmene, ktorú priniesla Amsterdamská zmluva z roku 

1997. Amsterdamská zmluva znamenala veľký krok vo vývoji Európskeho 

medzinárodného práva súkromného, pretože ho presunula z tretieho pilieru a v podstate 

vyhlásila termín Priestor slobody, bezpečnosti a práva. Presun do prvého pilieru mal 

ďalekosiahle praktické dôsledky, keďže sa otvorili možnosti prijímania právnych 

inštrumentov, ktoré prvý pilier umožňoval, hlavne nariadení či smerníc, s výlučnou 

iniciatívou patriacou Európskej komisii. Prijímanie medzinárodných zmlúv 

s prípadnými ratifikačnými procesmi v členských štátoch sa v oblasti Európskeho 

medzinárodného práva súkromného tak stalo minulosťou. Za zmienku ešte stojí 

špeciálne postavenie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska, ktoré na základe protokolov 

nie sú v tejto oblasti viazané, pokiaľ nerozhodnú inak. V každom prípade, opatrenia 

prijímané podľa vtedajšieho čl.65 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva museli splňovať tri podmienky, konkrétne muselo ísť o občianske veci, 

s medzinárodným prvkom, ktoré museli byť nutné k riadnemu fungovaniu vnútorného 

trhu. Niceská zmluva priniesla skôr procedurálnu zmenu, pretože zaviedla pre opatrenia 

oblasti súdnej spolupráce v občianskych veciach spolu rozhodovaciu procedúru 
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s kvalifikovanou väčšinou, jedine v oblasti rodinného práva je výnimka 

jednomyseľnosti. 14 

 

2.3 Lisabonská zmluva 

 

 Aj napriek relatívne zdĺhavému a náročnému ratifikačnému procesu v členských 

štátoch nakoniec Lisabonská zmluva vstúpila v platnosť dňa 1.12.2009.15 Súhrnne 

nazvaná Lisabonská zmluva pozostáva z dvoch častí, Zmluvy o Európskej únii 

a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa článku 1 Zmluvy o Európskej únii, 

zmluvné strany medzi sebou zakladajú Európsku úniu, na ktorú preniesli právomoci na 

dosiahnutie spoločných cieľov, s tým že táto nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho 

právnym nástupcom. Maastrichtskou zmluvou založená troj-pilierová štruktúra je 

spojená do jednej, i keď zvláštnosti ohľadne spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej 

a obrannej politiky ostávajú zachované. Európska únia ďalej uznáva práva, slobody 

a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie, ktorá aj keď nie je 

inkorporovaná do samotného textu Lisabonskej zmluvy, má rovnakú právnu silu ako 

zmluvy. Vymedzenie právomocí sa v čl.5 Zmluvy o Európskej únii spravuje zásadou 

prenesenia právomocí, spoločne so zásadou subsidiarity a proporcionality, v súlade 

s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Podľa uvedeného čl.5 

subsidiarita znamená, že Európska únia bude konať v oblastiach iných ako výlučných, 

len ak zamýšľané ciele nebude možné dosiahnuť na nižšom stupni, teda členskými 

štátmi na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Podľa zásady proporcionality 

obsah ani forma činnosti nesmie prekročiť rámec toho, čo je skutočne nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľov. Pre Európske medzinárodné právo súkromné je zásadná hlava V, 

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, s kapitolou 3, Justičná spolupráca 

v občianskych veciach, nahradzujúca predošlú hlavu IV, vízovú, azylovú, 

prisťahovaleckú a iné politiky. 16 

 

                                                 
14 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 19-24. 
15 http://europa.eu/lisbon_treaty/news/index_en.htm , 20.2.2010. 
16 Kent, P.: Law of the European Union, Fourth edition, Harlow: Pearson Education Limited, 2008, s. 17-
19. 
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Čo sa týka samotného čl.81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, tak zmeny 

ohľadne legislatívneho procesu a úlohy Súdneho dvora sú rozobraté nižšie, pričom 

samotné slovné znenie predošlého čl.65 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 

taktiež dostálo zmien. Predtým mohli byť opatrenia v občianskoprávnych veciach 

s cezhraničnými dopadmi prijímané pokiaľ to bolo potrebné pre správne fungovanie 

vnútorného trhu. Súčasné znenie stanoví, že Európska únia rozvíja spoluprácu 

v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami na zásade vzájomného uznávania 

rozhodnutí, môže zahŕňať i opatrenia na aproximáciu zákonov, teda i zlučiteľnosť 

kolíznych noriem. Väzba na vnútorný trh je stanovená ako príkladný a snáď hlavný 

dôvod prijímania opatrení v tejto oblasti a týmto by sa mal záber právnej úpravy 

v oblasti Európskeho medzinárodného práva súkromného rozšíriť.17 

 

2.4 Pramene práva  

 

 Medzi relevantné pramene práva Európskeho medzinárodného práva 

súkromného patrí primárne i sekundárne právo Európskej únie. Primárne právo vo 

forme Lisabonskej zmluvy popísanej vyššie tvorí hlavne legislatívny základ existencie 

Európskeho medzinárodného práva súkromného a taktiež základ pri vytváraní pravidiel, 

respektíve prijímaní noriem. Sekundárne právo teda predstavuje dominantu 

a substantívne jadro Európskeho medzinárodného práva súkromného. V súčasnosti 

Lisabonská zmluva umožňuje podľa čl.288 prijímanie právnych aktov Únie, teda 

nariadení, smerníc, rozhodnutí, odporúčaní a stanovísk. Unifikácia kolíznych noriem si 

vyžaduje prijatie unifikovaného právneho textu, teda rovnakého pre všetky členské 

štáty, a preto majú v tejto oblasti jednoznačne hlavnú úlohu nariadenia obecne popísané 

v nasledujúcej podkapitole.  

 

 Smernice sú právny akt záväzný pre každý členský štát, ktorému sú určené čo do 

výsledku a samotná formulácia normy či použitý prostriedok je na voľbe členského 

štátu. Smernice sú teda nástrojom vyhovujúcim skôr harmonizácii európskeho 

medzinárodného práva súkromného, doposiaľ využité viac v sektorovom prístupe, 

                                                 
17 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 27. 
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napríklad v otázkach spotrebiteľských zmlúv. Rozhodnutia ako akty individuálnej 

povahy sú prameňom Európskeho medzinárodného práva súkromného len výnimočne, 

napríklad majúce význam pre justičnú prax. Dnes už stále menší význam zohráva 

terciárne právo, teda medzinárodné zmluvy spomenuté vyššie. Čo sa týka vzťahu medzi 

prameňmi práva navzájom, tak primárne právo sa vyznačuje prednosťou pred ostatnými 

prameňmi a vzájomné vzťahy medzi sekundárnymi aktmi sú najčastejšie riešené 

v samotných predpisoch. 18 

 

2.4.1 Nariadenia 

 

 Nariadenie je právny akt obecne záväzný a priamo použiteľný vo všetkých 

členských štátoch. Nariadenia sú vnímané ako abstraktné normatívne prostriedky, 

i napriek tomu, že často sa môžu dotýkať napríklad iba určitého okruhu osôb. Priama 

použiteľnosť je významnou vlastnosťou nariadení, znamenajúca že nariadenia sa stávajú 

súčasťou národného právneho systému bez potreby ďalšej transformácie, adaptácie či 

použitia vnútroštátnych predpisov, ktoré síce občas môžu byť potrebné, avšak nejedná 

sa o podmienku priamej použiteľnosti. Nariadenia sú okrem priamej použiteľnosti 

príznačné i svojim priamym účinkom, ktorý bol potvrdený i Súdnym dvorom. 19  

 

 Legislatívny proces prijímania nariadení pre oblasť Európskeho medzinárodného 

práva súkromného, ako toho najefektívnejšieho prostriedku unifikácie vďaka 

zmieneným vlastnostiam, v článku 81 odst.2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

odkazuje na riadny legislatívny postup, to znamená spoločné prijatie Európskym 

parlamentom a Radou na návrh Komisie. Výnimku tvorí podľa uvedeného článku 81 

odst.3 prijímanie opatrení týkajúcich sa rodinného práva, mimoriadny legislatívny 

postup, kde sa Rada po porade s Európskym parlamentom uznáša jednomyseľne, na 

rozdiel od riadneho postupu s kvalifikovanou väčšinou. Rada však môže jednomyseľne 

rozhodnúť, že určité aspekty sa budú riadiť riadnym legislatívnym postupom.  

 

                                                 
18 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 38-45. 
19 Craig, P., de Búrca, G.: EU Law Text, Cases, and Materials, Fourth Edition, Oxford: University Press, 
2008, s. 83, 84, 278. 
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2.4.2 Základné princípy 

 

 Medzi základné princípy vzťahujúce sa obecne k právu Európskej únie a teda 

i k právu Európskeho medzinárodného práva súkromného patrí prednosť, priama 

aplikovateľnosť a priamy účinok európskeho práva. Prednosť európskeho práva sa ako 

aplikačná zásada používa v prípade stretu právnej normy Európskej únie a podobnej 

normy členského štátu, pričom prvá zmienená má aplikačnú prednosť, s tým že 

automaticky neimplikuje neplatnosť vnútroštátnej normy, ale táto sa ponechá 

neaplikovaná. Vyplýva to z judikatúry Súdneho dvora podobne ako ďalšie súvisiace 

zásady. Priama aplikovateľnosť sa týka jednak primárneho práva a zo sekundárneho 

práva majú túto vlastnosť nariadenia ako spomenuté vyššie. Európske právo teda 

pristupuje k právu členských štátov bez ďalších podmienok a zachováva si svoju 

európsku povahu, je aplikované priamo v tomto duchu, nie ako vnútroštátne právo. 

Priamy účinok umožňuje fyzickým alebo právnickým osobám dovolať sa práv alebo 

povinností, ktoré im toto právo zakladá pred príslušným súdom členského štátu. 20 

Uvedené princípy tak prispievajú k nevyhnutnej jednotnej aplikácii európskeho práva 

v rámci Európskej únie.  

 

2.4.3 Úloha Súdneho dvora 

 

 Súdny dvor Európskej únie zohráva nezastupiteľnú úlohu jednak vo vývoji 

európskeho práva obecne, napríklad odvodením základných princípov, ale taktiež pri 

interpretácii európskeho práva, primárneho i sekundárneho. Legislatívne znenia 

právnych aktov sa v členských štátoch prirodzene líšia jednak lingvisticky vďaka 

existencii oficiálnych jazykových verzií, ale taktiež samotné použité pojmy môžu mať 

rozdielny význam v jednotlivých štátoch. Z toho dôvodu je strategická autoritatívna 

interpretácia európskeho práva Súdnym dvorom, pojmy získavajú autonómny európsky 

význam a nie sú závislé na národnej terminológii. Napriek tomu, že rozsudky Súdneho 

dvora sú prísne vzato záväzné iba pre daný prípad, v skutočnosti sú rešpektované 

a nasledované v prípade výskytu podobnej otázky s tým, že samotný Súdny dvor sa 

                                                 
20 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 67-69. 
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samozrejme môže vychýliť z línie svojej dovtedajšej judikatúry. Najčastejším spôsobom 

interpretácie je forma tzv. predbežných otázok. 21 

 

 Súčasná platná právna úprava v čl.267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

priznáva Súdnemu dvoru Európskej únie právomoc vydať predbežný nález o otázkach 

výkladu zmlúv, alebo platnosti a výkladu aktov. Vnútroštátny súd má možnosť obrátiť 

sa na Európsky súdny dvor, ak je to nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia. Ak sa 

však táto otázka vyskytne pred vnútroštátnym súdnym orgánom, proti ktorého 

rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, tento má nie možnosť ale povinnosť 

obrátiť sa na Súdny dvor. Táto platná úprava zjednotila predtým existujúci zvláštny 

režim predbežných otázok podľa vtedajšieho čl.68 Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva, podľa ktorého síce existovala možnosť požiadať o interpretáciu pomocou 

predbežnej otázky, avšak mohol tak učiniť iba súdny orgán, proti ktorého rozhodnutiu 

nebol prípustný opravný prostriedok. Možným vysvetlením bola obava z nadmerného 

zavalenia Súdneho dvora predbežnými otázkami týkajúcimi sa interpretácie v oblasti 

imigrácie a azylu, spadajúcimi pod vtedajšiu hlavu IV spoločne s oblasťou súdnej 

spolupráce v občianskych veciach.22 Dnes je však systém predbežných otázok 

zjednotený.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Bogdan, M.: Consice Introduction to EU Private International Law, Groningen: Europa Law 
Publishing, 2006, s. 15. 
22 Bogdan, M.: op. cit. sub. 21, s. 16.  
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3. Unifikácia kolíznej úpravy Európskeho medzinárodného 

práva súkromného 

3.1 Zmysel unifikácie  

 

 Unifikácia kolíznych noriem má obrovský význam v rozvoji súkromného práva 

v Európskej únii. Jedná sa totiž o variantu unifikujúcu normy, ktoré určujú rozhodné 

právo a sú neutrálne v tom zmysle, že samotné hmotné právo členských štátov ostáva 

nedotknuté. Napriek tomu v rámci Európskej únie existuje i verzia unifikácie hmotného 

práva, napríklad európskeho zmluvného práva.23 Táto druhá možnosť unifikácie ale 

postupuje omnoho pomalším tempom, kvôli komplexnosti a hlavne citlivosti danej 

otázky unifikácie hmotného práva členských štátov. Unifikácia kolíznych noriem je 

naopak dynamicky sa rozvíjajúca oblasť, ktorej priaznivé podmienky sú spomenutá 

neutralita a tým jednoduchšia cesta k prijatiu spoločných pravidiel, ako aj určitá 

súvisiaca autonómia kolíznych noriem, resp. relatívna nezávislosť na politických či 

ekonomických vplyvoch. 24 

 

 Vývoj medzinárodného práva súkromného sa podľa Lorda Mance uberá dvoma 

smermi. Prvá cesta je posilňujúca sa konzistencia a úloha samotného medzinárodného 

práva súkromného či už prostredníctvom medzinárodných dohovorov alebo v Európskej 

únii nariadeniami. Druhý smer svoju pozornosť zameriava na jednotnosť hmotného 

práva. I v prípade Európskeho medzinárodného práva súkromného je ako už spomenuté 

vyššie nevyhnutný autonómny výklad určitých právnych pojmov kvôli rozdielnosti 

právnych kultúr, zaručujúci jednotnú aplikáciu. Lord Mance ako daň tejto jednotnej 

aplikácii vidí to, že v právnej sfére je aj tak potrebné učiť sa a aplikovať paralelný 

systém k národnému systému, a to ho vedie k druhej možnosti, unifikácii hmotného 

práva, v podobe pripravovaného Spoločného referenčného rámca, ktorou sa bližšie 

zaoberať nebudem, keďže sa nejedná o tému tejto práce. V každom prípade, podstatný 

                                                 
23 http://www.copecl.org/ , 27.2.2010. 
24 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 16,17.  
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je záver jeho článku, kde zdôrazňuje to, že akýkoľvek bude výsledok unifikácie 

hmotného práva, medzinárodné právo súkromné nestratí svoj význam. 25 

 

 Akokoľvek, pozitívny postoj k prebiehajúcej harmonizácii, tým viac i unifikácii 

na európskej úrovni nie je obecne prijímaný a samozrejme existujú i hlasy proti. 

Harmonizácia je veľmi lákavý a sľubný pojem, ktorý sa zdá byť v Európe nevyhnutný, 

po histórii disharmónie, bol to ostatne i jeden zo základných cieľov pri ekonomických 

začiatkoch zjednocovania Európy a síce nastoliť a udržať mier, harmóniu. Kritický 

pohľad prináša vo svojom článku Stephen Weatherill 26, kde identifikuje tri hlavné 

námietky, konštitucionálne, kultúrne a ekonomické, veľmi stručne uvediem prvé dve. 

Z pohľadu konštitucionálnej legitimity zachádza harmonizácia podľa jeho názoru príliš 

ďaleko a to i napriek tomu, že členské štáty dobrovoľne formálne rozšírili kompetencie 

umožnením prijímania právnych inštrumentov pomocou väčšinového hlasovania. Druhý 

kultúrny argument sa zaoberá tým, či harmonizácia je skutočne to, čo Európa potrebuje, 

použitím protiargumentu o tolerancii kultúrnych odlišností, pričom sila Európy je práve 

v jej rozdielnosti, avšak ďalej sám uvádza, že za určitých okolností môže byť tzv. 

europeizácia vítaná. Christian Jorges 27 sa podobne zaoberá otázkou legitímnosti 

europeizácie civilného práva, kde sa skôr jedná o europeizáciu hmotného súkromného 

práva. Zaujímavo však prezentuje Európske medzinárodné právo súkromné, ktoré podľa 

neho reprezentuje európske záujmy, pretože nie je vyslovene postavené na nadradenosti 

Európskeho práva, ale zároveň je európske, keďže hľadá princípy a pravidlá, ktoré 

umožňujú zlučiteľnosť rôznych právnych poriadkov, stojace nad národným právom 

a umožňujúce riešenie konfliktov s európskym prvkom.  

 

Môj osobný názor sa prikláňa k pozitívnym ohlasom na europeizáciu, keďže si 

myslím, že hlavne v oblasti Európskeho medzinárodného práva súkromného má 

unifikácia neskutočný význam pre občanov, ktorí môžu cítiť právnu istotu v tom 

zmysle, že kolízne normy sú presne stanovené, teda zjednotené v Európskej únii. Čo sa 

                                                 
25 Mance, L.: The future of Private International Law, Journal of Private International Law, volume 1, no. 
2, 2005, s. 186, 190, 195.  
26 Weatherill, S.: Why object to the Harmonization of Private Law by the EC?, European Review of 
Private Law, volume 12 no. 5, 2004, s. 633-634, 641, 647, 653. 
27 Joerges, Ch.: On the legitimacy of Europeanising Private Law, Ius Commune Lectures on European 
Private Law, 6, February 2003, s.37. 
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týka kompetencií, tak je síce očividné, že Európska únia sa od svojich prvotných 

integračných ekonomických snáh posunula do iných nových oblastí, ale tento rozvoj 

považujem za nevyhnutný a prirodzený stupeň ďalšej integrácie. Lisabonská zmluva, 

ako posledná dôležitá revízia primárneho práva je toho dôkazom, keď hneď v prvom 

článku Zmluvy o Európskej únii zdôrazňuje svoju povahu, a síce že sú to práve zmluvné 

strany, ktoré medzi sebou Európsku úniu zakladajú a na ňu preniesli právomoci na 

dosiahnutie spoločných cieľov, ktorým okrem iného je i priestor slobody bezpečnosti 

a práva, a ďalej že sa jedná o novú etapu v procese čoraz užšieho spojenectva.  

 

3.2 Súčasný stav unifikovaných kolíznych noriem  

 

Legislatívny rámec a vývoj samotného Európskeho medzinárodného práva 

súkromného a unifikácie v podobe prijímania nariadení sú popísané v predchádzajúcej 

kapitole, pričom Lisabonská zmluva výslovne počíta v čl.81 odsek 2 písm. c Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie so zlučiteľnosťou kolíznych noriem. Z obecnejšieho uhla 

pohľadu majú svoj zmysel rámcové programy ako výsledky zasadania Európskej rady. 

Prvý z nedávnych dôležitých záverov, ktoré by som chcela spomenúť je zo zasadania 

Európskej rady v Tampere z roku 1999 28, kde bola stanovená vízia toho, čo by sa 

v rámci nových podmienok, ktoré priniesla zmena v podobe spomínanej Amsterdamskej 

zmluvy, malo dosiahnuť. Okrem iného sa ako cieľ stanovuje zavedenie princípu 

vzájomného uznávania rozsudkov, ktorý si našiel svoje pokračovanie o päť rokov v  

Haagskom programe 29, kde je v úvode zdôraznená priorita daná priestoru slobody, 

bezpečnosti a práva, vyplývajúca ako hlavná oblasť záujmu občanov. Program 

vzájomného uznávania má podľa čl.3.4.2 uvedeného Haagskeho programu aktívne 

pokračovať okrem iného v podobe pokračovania práce na nariadeniach o kolíznych 

normách v oblasti zmluvných a mimozmluvných záväzkov, ale i v oblasti rodinného 

a dedičského práva. Štokholmský program 30, stanovujúci agendu pre roky 2010 až 

2014 síce zmieňuje dosiahnuté úspechy, uľahčovanie života občanov vďaka spolupráci 

v oblasti civilného súdnictva, no stále je potrebné pokračovať v procese vzájomného 
                                                 
28 http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm , 26.2.2010. 
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:CS:PDF , 
26.2.2010. 
30 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/1.1965 , 26.2.2010. 
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uznávania, s ktorým súvisí aj unifikácia kolíznych pravidiel, ktorá by mala pokračovať 

v oblastiach, kde je to potrebné, napríklad v otázkach rozluky a rozvodu.  

 

 Podľa terajšej právnej úpravy sú k dispozícii unifikované jednotné kolízne 

normy v oblasti zmluvných a mimozmluvných záväzkov, teda nariadenia referované 

ako Rím I a Rím II tvoriace jadro tejto práce, detailnejšie rozobraté v nasledujúcich 

kapitolách. Ustanovenia o rozhodnom práve sa nachádzajú i v iných právnych 

nástrojoch, ako napríklad v nariadení o konkurznom konaní 31, avšak tomuto sa ďalej 

venovať nebudem. Ďalšie právne inštrumenty sú potrebné, keďže otázky, ktoré môžu 

mať medzinárodný charakter napríklad v oblasti rodinného práva, rozvodu, vyživovacej 

povinnosti, či dedenia sú podľa ustanovení čl.1 nariadenia Rím I a čl.1 nariadenia Rím 

II z rozsahu pôsobnosti nariadení o zmluvných a mimozmluvných záväzkoch 

v občianskych a obchodných veciach vylúčené. V tomto smere je už prijaté nariadenie 

vo veciach vyživovacej povinnosti, ktoré zmienim ku koncu práce a taktiež spomeniem 

pripravovanú úpravu kolíznych otázok v oblasti dedičského práva, rozvodu 

a manželských majetkových režimov.32 Používaním súčasných nariadení a prácou na 

nových právnych inštrumentoch je v podstate doložená opodstatnenosť, nutnosť, 

dynamika a neustály rozvoj európskeho medzinárodného práva súkromného.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ec_en.htm , 26.2.2010. 
32 http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ec_en.htm , 26.2.2010. 
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4. Rozhodné právo pre zmluvné záväzky- nariadenie Rím I 

4.1 Obecné otázky, pôsobnosť 

4.1.1 Obecné otázky, vznik a zmysel nariadenia Rím I 
 
 Nariadenie Rím I je stručné označenie používané pre nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné 

záväzky. Návrh tohto nariadenia predložila Európska komisia na konci roku 2005 

a k jeho prijatiu teda dochádza po dvoch rokoch rokovania.33 Hlavný zmysel nariadenia 

je, že nahradzuje Rímsky dohovor o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy 

z roku 1980, ktorý ako medzinárodný inštrument podľa popisu Komisie je nielen 

známym ale i vysoko oceneným nástrojom v relevantných kruhoch a spolu s nariadením 

Rím II, rozobratým v ďalšej kapitole a nariadením Brusel I, č. 44/2001 o právomoci 

a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, sa jedná 

o základ Európskeho medzinárodného práva súkromného.34 Podobný záver by sa dal 

vyvodiť i z Preambule nariadenia Rím I, kde v odrážke 7 odkazuje na tieto dve 

spomínané ďalšie nariadenia a na ich vzájomnú zlučiteľnosť. Na druhej strane 

nariadenie Rím I má síce podľa odrážky 40 Preambule unifikovať kolíznu otázku, ale 

nemalo by vylučovať prípadnú špeciálnu úpravu v osobitných veciach v iných 

nástrojoch.  

 

Nariadenie Rím I má za úlohu pretransformovať matériu Rímskeho dohovoru do 

podoby nariadenia, k čomu dochádza s občasnými zmenami ale i významnejšími 

reformami, ktoré budú detailnejšie rozobraté v tejto kapitole, s tým, že kde to bude 

relevantné, odkážem i na predchádzajúcu úpravu Rímskeho dohovoru pre porovnanie so 

súčasným znením nariadenia Rím I. Základné charakteristické črty nariadení ako 

spomenuté vyššie majú praktické dôsledky ako je napríklad priama použiteľnosť a na 

rozdiel od medzinárodného dohovoru nie sú potrebné ratifikácie v členských štátoch. 

                                                 
33 Lando, O., Nielsen P.A.: The Rome I Regulation, Common Market Law Review, volume 45, no. 6, 
2008, s. 1687. 
34 Bradley, K.: Activities of the European Community in the field of Private International law in 2007, 
Yearbook of Private International Law, volume IX, 2008, s. 404. 
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Taktiež dôležitá je úloha Súdneho dvora, ktorý má v prípade nariadenia právomoc ho 

interpretovať a tým bude zaručená jednotná aplikácia.  

 

 Preambula nariadenie Rím I vysvetľuje zmysel prijatia, respektíve nutnosti 

nariadenia o kolíznej úprave zmluvných záväzkov, odkazujúc na rámcové programy zo 

zasadania Európskej rady v Tampere i na Haagsky program, ktoré sa zaoberajú hlavne 

zásadou vzájomného uznávania a v jej rámci i opatreniami, ktoré túto zásadu umožňujú 

a teda i opatrenia týkajúce sa zjednocovania kolíznych noriem. Odrážka 8 Preambule 

nariadenia Rím I vysvetľuje tento vzťah tak, že je nutné použitie jednotného právneho 

poriadku bez ohľadu na to, súd ktorej krajiny vo veci koná, v záujme predvídateľnosti 

sporov, istoty a voľného pohybu rozsudkov, čo vyžaduje riadne fungovanie vnútorného 

trhu. V každom prípade obecný cieľ je tak udržanie a rozvíjanie priestoru slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti a keďže tento nebolo možno uspokojivo dosiahnuť na 

úrovni členských štátov je splnená podmienka subsidiarity i proporcionality, pretože 

nariadenie Rím I neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné, ako je vyslovene uvedené 

v odrážke 43 Preambule nariadenia Rím I.  

 

4.1.2 Časová, vecná a priestorovo personálna pôsobnosť 

 
 Časové uplatňovanie je priamo stanovené v čl.28 nariadenia Rím I a vzťahuje sa 

na zmluvy uzavreté po 17.decembri 2009. Zmluvy uzavreté pred týmto dátumom sa 

budú riadiť dovtedajšou úpravou Rímskeho dohovoru.35  

 

 Rozsah vecnej pôsobnosti je hneď v čl.1 nariadenia Rím I vymedzený tak, že sa 

uplatňuje na situácie, pri ktorých dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov pri 

zmluvných záväzkoch v občianskych a obchodných veciach. V záujme jednotnosti 

a tým správnemu podradeniu pod rozsah úpravy nariadenia Rím I, Súdny dvor 

autonómne definoval jednotlivé pojmy, respektíve dal návod k ich správnemu 

a jednotnému chápaniu a napríklad zmluvný záväzok tak má zahrňovať situácie, 

v ktorých je záväzok alebo povinnosť slobodne prevzatá jednou zmluvnou stranou voči 

                                                 
35 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 256. 
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druhej.36 Nariadenia Rím I sa podľa jeho ustanovenia čl.1 nevzťahuje najmä na daňové, 

colné a správne veci a na dôkazy a konanie, okrem dôkazného bremena.  Ustanovenie 

čl.1 odsek 2 nariadenia Rím I obsahuje výpočet oblastí z rozsahu jeho pôsobnosti 

vylúčených, ako napríklad otázky osobného stavu, záväzky vyplývajúce z rodinných 

vzťahov alebo vzťahov s porovnateľnými účinkami, záväzky z majetkových režimov 

manželov alebo vzťahov s porovnateľnými účinkami ako manželstvo a z dedenia. Tu je 

možnosť vidieť modernizáciu oproti Rímskemu dohovoru, a to práve odkazom na 

porovnateľné vzťahy ako manželstvo, či rodinné vzťahy 37, kde by sa tieto mali 

vykladať podľa právneho poriadku členského štátu konajúceho súdu, čo je uvedené 

v odrážke 8 Preambule nariadenia Rím I. Z rozsahu pôsobnosti sú ďalej vylúčené 

napríklad rozhodcovské zmluvy a dohody o voľbe súdu, otázky upravené právom 

obchodných spoločností či záväzky vyplývajúce z rokovaní pred uzavretím zmluvy, čo 

bolo inšpirované judikatúrou Súdneho dvora, ktorá predzmluvné rokovania zaradila pod 

rozsah pôsobnosti nariadenia Rím II 38. Ďalšia odlišnosť od Rímskeho dohovoru je 

v tom, že okrem spresnenia niektorých otázok obecne, zahrňuje úpravu poistných zmlúv 

a vylúčene sú iba špecifické poistné zmluvy, čo je podľa Moniky Pauknerovej 

nepochybne efektívnejšie ako harmonizácia pomocou smerníc.39  

 

 Priestorovo personálna použiteľnosť určuje ako členské štáty pre účely 

nariadenia tie, na ktoré sa nariadenie Rím I uplatňuje, teda podľa čl.24 nariadenia Rím 

I nahrádza v členských štátoch Rímsky dohovor, berúc pritom do úvahy zvláštne 

postavenie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ako spomínané na začiatku. 

K prípadnej viazanosti nariadením Rím I sa preto vyjadrili a to tak, že Írsko sa pripojuje 

a ostatné dve sa podľa odrážok 45 a 46 Preambule na nariadení Rím I nezúčastňujú 

a nie sú ním viazané. Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo síce zo začiatku vyjadrilo 

nezáujem, na základe ďalších jednaní vyslovilo v júli 2008 zámer sa k nariadeniu Rím 

I pripojiť a informovalo o tom Európsku komisiu a Radu.40 Čo sa týka postavenia 

                                                 
36 Rozsudok Súdneho dvora C-26/91, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0026:EN:HTML , 6.3.2010. 
37 Bradley, K.: op. cit. sub. 34, s. 406. 
38 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1690. 
39 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 258. 
40 http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ec_en.htm , 3.3.2010. 
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Dánska, tak v jeho prípade ostáva naďalej použiteľný Rímsky dohovor z roku 1980.41 

Špecifická je situácia znamenajúca všetky členské štáty Európskej únie pre účely 

poistných zmlúv v čl.7 a čl.3 odsek 4 nariadenia Rím I, rozobraté nižšie.  

 

4.1.3 Všeobecné uplatnenie 
 

 Všeobecné uplatnenie alebo univerzálna aplikácia znamená, že právny poriadok 

určený podľa nariadenia Rím I sa použije i v prípade, že by išlo o právny poriadok 

nečlenského štátu, ide teda o aplikáciu erga omnes. Zmyslom tohto ustanovenia je 

predísť prípadnej koexistencii dvoch rôznych aplikovateľných právnych poriadkov pre 

režim v rámci Európskej únie a voči tretím štátom. Ďalší argument podporujúci 

univerzálnu aplikáciu môže byť odvodený z funkčného vzťahu rozhodného práva 

a voľného pohybu rozsudkov. Keďže jedným z dôvodov vôbec prijatia Rímskeho 

dohovoru a teraz nariadenia Rím I je predísť javu známemu ako forum shopping, teda 

aby si strany sporu nemohli výberom štátu súdu vyberať i rozhodné právo, je potrebné 

mať unifikované kolízne normy všeobecne uplatniteľné. 42  

 

4.2 Voľba práva a rozhodné právo v prípade absencie voľby 

4.2.1 Voľba rozhodného práva 

 

 Ako sa uvádza v odrážke 11 Preambule nariadenia Rím I sloboda strán zvoliť si 

rozhodné právo by mala byť jedným zo základných prvkov systému kolíznych noriem 

v oblasti zmluvných záväzkov. Ustanovenie čl.3 nariadenia Rím I špecifikuje voľbu ako 

základné pravidlo, musí však byť urobená výslovne alebo jasne preukázaná a to či už 

ustanoveniami zmluvy alebo okolnosťami prípadu. Toto znenie je oproti predošlej 

úprave Rímskeho dohovoru presnejšie. Voľba práva ako základný princíp je zachovaná, 

avšak podľa Rímskeho dohovoru musela byť voľba dostatočne spoľahlivo vyjadrená. 

Táto zmena je v súlade s princípom právnej istoty, pretože sa jedná o presnejšie 

                                                 
41 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1689. 
42 Bonomi, A.: Rome I Regulation- Some General Remarks, Yearbook of Private International Law, 
volume X, 2009, s. 169. 
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ustanovenie, keďže odstraňuje neistotu a prípadné nejasnosti okolo pojmu dostatočne 

spoľahlivo.43 Autonómia strán umožňuje zvoliť rozhodné právo nielen pre celú zmluvu, 

ale i pre jej časť a taktiež je podľa čl.3 odsek 2 možná dodatočná zmena voľby, ktorá ale 

nemá vplyv na formálnu platnosť zmluvy ani žiadne prípadné nepriaznivé účinky pre 

tretie strany. Skutočnosť, že voľba má byť výslovne alebo jasne preukázaná v podstate 

znamená, že otázka implicitnej voľby nie je úplne jasne vyriešená v prípade, že sa má 

na voľbu rozhodného práva poukázať na základe dohody strán o výlučnej právomoci o 

rozhodnutí sporov, a síce podobné pravidlo bolo súčasťou návrhu Komisie, kvôli 

rozdielnosti názorov členských štátov na otázku, či dohoda o právomoci rozhodnosti má 

určiť i rozhodné právo alebo ide o dve na sebe nezávislé otázky, bolo použité súčasné 

riešenie formou kompromisu nie v samotnom článku v podobe pravidla ale v odrážke 

12 Preambule Nariadenia Rím I.44 Podľa tohto ustanovenia má byť dohoda o výlučnej 

právomoci na rozhodnutie sporov jedným z faktorov, ktoré treba zohľadniť pri určení či 

je voľba jasne preukázaná, nejde teda o automatický predpoklad usúdenia rozhodného 

práva ale iba o jeden z faktorov.  

 

Existencia a platnosť dohody zmluvných strán o voľbe sa podľa čl.3 odsek 5 

nariadenia Rím I posudzuje podľa ustanovení o vecnej, formálnej platnosti a o právnej 

nespôsobilosti, ktoré budú spomenuté nižšie. 

 

4.2.2 Otázka pravidiel neštátnej povahy 
 

 Diskutovanou otázkou bol pôvodný návrh Komisie, ktorý umožňoval nielen 

voľbu právneho poriadku štátu ale explicitne zahrňoval i pravidlá neštátnej povahy či už 

uznané medzinárodne alebo v rámci Európskej únie, ako napríklad pravidlá Unidroit, 

medzinárodného inštitútu pre unifikáciu súkromného práva, alebo vyvíjajúce sa 

Európske zmluvné právo, ale predsa  i v takto inovatívnom návrhu nemali byť zahrnuté 

lex mercatoria, ako svetové právo medzinárodného obchodu, kvôli nedostatočnej 

presnosti.45 Súčasný text podobne ako Rímsky dohovor však nakoniec navrhované 

ustanovenie neobsahuje a aj v súvislosti s odrážkou 13 Preambule nariadenia Rím I je 
                                                 
43 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1698. 
44 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1699. 
45 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1696. 
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možné usudzovať na možnosť zahrnutia právneho poriadku neštátnej povahy alebo 

medzinárodnej zmluvy formou odkazu. Akokoľvek, toto zahrnutie nie je považované 

niektorými autormi za dostatočné, pretože podľa Andrea Bonomi obmedzuje autonómiu 

strán, keďže zahrnutie takýchto pravidiel odkazom nemá rovnaký efekt ako skutočná 

voľba.46 Na druhej strane Monika Pauknerová poukazuje na riziko plynúce z prípadnej 

akceptácie zásad zmluvného práva, kde by následne bolo potrebné jednoznačne 

vymedziť postup, ak by zásady určitú otázku neupravovali.47 Sľubné riešenie, 

respektíve jeho variantu ponúka odrážka 14 Preambule Nariadenia Rím I úvahou do 

budúcnosti v tom zmysle, že ak Európska únia prijme v riadnom právnom nástroji 

zmluvné hmotné právo, bude tu možné stanoviť, že si strany zvolia uplatňovanie týchto 

noriem. Toto ustanovenie má hlavne politický význam, pretože otvorene hovorí 

o možnosti prijatia noriem hmotného zmluvného práva v riadnom právnom nástroji.48 

 

4.2.3 Nemožnosť odchýlenia sa dohodou 
 

 Podobne ako tomu bolo v prípade Rímskeho dohovoru, tak aj podľa čl.3 odsek 3 

nariadenia Rím I v prípade voľby práva inej krajiny, než tej, v ktorej sa v čase voľby 

nachádzajú všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou, nemá táto voľba vplyv na 

ustanovenia práva tejto krajiny, od ktorých sa dohodou odchýliť nie je možné. Inak 

povedané, zmluvné strany majú stále právo zvoliť si právo i pre zmluvu, ktorá je 

spojená iba s jednou krajinou, ale obmedzením je to, že sa nie je možné odchýliť od jej 

kogentných ustanovení, pričom práve znenie nariadenia Rím I spresnilo, že nejde 

o imperatívne ustanovenia, ale o tie od ktorých sa nedá zmluvne odvrátiť, teda 

o kogentné ustanovenia a v tomto prípade je voľba práva materiálna, kde si strany môžu 

zvoliť iba dispozitívne normy. 49  

 

 Hlavné nóvum nariadenia Rím I oproti Rímskemu dohovoru v oblasti voľby 

práva je nové výslovné začlenenie čl.3 odsek 4 nariadenia Rím I. Toto ustanovenie 

                                                 
46 Bonomi, A.: Rome I Regulation: Selected topics, Yearbook of Private International Law, volume X, 
2009, s. 170. 
47 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 261 
48 Heiss, H.: Party Autonomy, Rome I Regulation, Munich: Sellier.European Law Publishers, 2009, s. 13. 
49 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 259-260. 
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nadväzuje na vývoj interpretácie čl.3 odsek 3 Rímskeho dohovoru o úzkej väzbe 

s jedným štátom a použitím jeho imperatívnych noriem, ktoré bolo rozšírené na celé 

územie vnútorného trhu a v podstate ide o úpravu prispôsobenú ustanoveniu v nariadení 

Rím II.50 V každom prípade má doložka význam a stanoví, že ak si aj strany zvolia iné 

rozhodné právo ako právo členského štátu alebo štátov, v ktorých sa nachádzajú všetky 

ostatné prvky súvisiace, nemá to vplyv na uplatnenie ustanovení práva Spoločenstva, 

dnes Európskej únie, ktoré sú prípadne vykonané v práve členského štátu konajúceho 

súdu a od ktorých sa nie je možné dohodou odchýliť. Je tu síce odkaz na právo 

členského štátu konajúceho súdu, čo v prípade aplikovateľnosti smerníc ako práva 

Európskej únie môže znamenať, že sú transponované odlišne v jednotlivých členských 

štátoch, pokiaľ je zachovaný účel smernice, predpokladom však je, že národné 

transpozície sa veľmi nelíšia a preto bol použitý odkaz na právo štátu konajúce súdu lex 

fori, ktoré je najjednoduchšie aplikovateľné sudcom.51 Toto ustanovenie je však užšie 

oproti pôvodne navrhovanému, ktoré nevyžadovalo, aby sa prvky súvisiace so situáciou 

nachádzali v členskom štáte, ale iba podmienku, že európske právo by bolo na daný 

prípad aplikovateľné, Helmut Heiss však aj tak necíti, že by bolo európske právo takto 

dostatočne chránené, keďže by sa súdu konajúci štát stále mohol uchýliť 

k imperatívnym normám podľa čl.9 nariadenia Rím I. 52 Osobne si však myslím, že 

obavy tohto typu sú možno trochu prehnané vzhľadom na obecné vlastnosti európskeho 

práva a vzťah k národnému právu, hlavne v podobe princípu prednosti i keď niektoré 

členské štáty, ako napríklad Nemecko síce tento princíp uznávajú, avšak považujú 

samých seba za vlastníkov kompetencie v prípade stretu so svojím ústavným poriadkom 

rozhodnúť, či Únia nepresiahla svoje kompetencie53.  

 

4.2.4 Rozhodné právo v prípade absencie voľby 
 

 Napriek tomu, že základným princípom je voľba práva, ustanovenia o postupe 

v prípade absencie voľby zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu, keďže ide o nevyhnutný 

dôsledok a doplnok autonómie strán a vypĺňajú tak prípadnú medzeru, ak by k voľbe 

                                                 
50 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 260. 
51 Heiss, H.: op. cit. sub. 48, s. 5. 
52 Heiss, H.: op. cit. sub. 48, s. 8. 
53 Craig, P., de Búrca, G.: op. cit. sub. 19, s. 362-363. 
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nedošlo. Skutočnosť, že k voľbe rozhodného práva nedošlo môže mať niekoľko 

dôvodov ako napríklad, že strany sa nedokázali na voľbe dohodnúť, prípadne iba na 

voľbu zabudli alebo došlo k voľbe, ktorá nie je platná. A práve v takýchto prípadoch 

nastupujú nasledujúce pravidlá, ktoré majú vlastne určiť, ktorý právny poriadok sa 

najlepšie hodí na riešenie zmluvy s medzinárodným prvkom, čo je v podstate zmyslom 

medzinárodného práva súkromného. 54 

 

Určenie rozhodného práva v prípade neexistencie voľby je snáď jednou 

z najmarkantnejším zmien, ktoré nariadenie Rím I prinieslo v porovnaní s Rímskym 

dohovorom, kde pravidlom bolo, že zmluva sa riadila právnym poriadkom štátu, 

s ktorým mala najužšiu väzbu. Nariadenie Rím I však prišlo s iným riešením, ktoré 

uprednostnilo pevné stanovenie pravidiel, právnu istotu namiesto predpokladov či 

domnienok a i keď bolo Komisii vyčítané uprednostnenie princípu právnej istoty na 

úkor flexibility, blízkosti a úzkej väzby, táto je však stále zohľadnená v únikovej 

doložke spomenutej nižšie. 55 

 

Základné ustanovenie čl.4 odst.1 nariadenia Rím I stanovuje jednotlivé zmluvné 

typy, pre ktoré určuje rozhodné právo bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmlúv 

o preprave, spotrebiteľských, poistných či individuálnych pracovných zmlúv. Konkrétne 

stanovené hraničné určovatele sú napríklad pre zmluvu o predaji obvyklý pobyt 

predajcu, pre zmluvu o poskytovaní služieb obvyklý pobyt poskytovateľa služieb, pre 

zmluvy o predaji tovaru dražbou je to krajina, kde sa dražba koná, pre zmluvy o nájme 

alebo vecnom práve k nehnuteľnostiam je to krajina, kde sa nehnuteľnosť nachádza, 

s odlišnou úpravou v prípade nájmu na dočasné súkromné účely na maximálne šesť 

mesiacov. Ak by sa na zmluvu nevzťahovali tieto konkrétne pravidlá alebo by sa 

zmluva dala zahrnúť pod viacero zmluvných typov, tak v tom prípade sa podľa čl.4 

odsek 2 nariadenia Rím I zmluva spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého 

pobytu tej zmluvnej strany, ktorá má uskutočniť charakteristické plnenie. 

                                                 
54 Magnus, U.: Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice, Rome 
I Regulation, Munich: Sellier.European Law Publishers, 2009, s.27. 
55 Bradley, K.: op. cit. sub. 34, s. 405. 
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Charakteristické plnenie je príznačné pre stranu, ktorá plní zmluvu tým, že vyvíja určitú 

činnosť a za to dostáva protiplnenie peňažité, ktoré charakteristickým nie je.56  

 

Ak by však zo všetkých okolností bolo zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu 

s inou krajinou, použije sa jej právny poriadok, čo je takzvaná úniková klauzula podľa 

odrážky 20 Preambule nariadenia Rím I. Úniková doložka bola zahrnutá vo finálnom 

znení v čl.4 odsek 3 nariadenia Rím I, aby kompenzovala tvrdosť stanovením 

zmluvných typov a umožnila určitú mieru flexibility. Síce je inšpirovaná znením 

Rímskeho dohovoru, nové pravidlo je však obozretnejšie a reštriktívnejšie, pretože musí 

zo všetkých okolností veci byť zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou 

krajinou, čo má dosvedčovať i povahu tohto pravidla, ktoré má slúžiť ako výnimka, 

použiteľná iba ak je to skutočne nevyhnutné k oprave rozhodného práva, ktoré by vyšlo 

podľa predchádzajúcich pravidiel. 57 

 

Pravidlo podobné Rímskemu dohovoru a teda použitie právneho poriadku 

krajiny, s ktorou má zmluva najužšiu väzbu bude použité až druhotne, ak predošlé 

kritéria k určeniu rozhodného práva neviedli. Pri určení najužšej väzby by sa podľa 

odrážky 21 a 16 Preambule nariadenia Rím I malo vziať do úvahy okrem iného to, či 

má zmluva veľmi úzku väzbu s inou či inými zmluvami a súdy by mali mať určitú 

diskrečnú právomoc najužšiu väzbu určiť.  

 

4.3 Zvlášť upravené zmluvy 

 

 Preambula nariadenia Rím I v odrážke 23 výslovne uvádza, že zmluvy, ktoré 

uzatvorili strany považujúce sa za slabšie, treba chrániť kolíznymi normami tak, aby 

boli lepšie zohľadnené ich záujmy než by tomu bolo v prípade použitia všeobecných 

noriem.  

 

                                                 
56 Pauknerová, op. cit. sub. 7, s. 226. 
57 Bonomi, A.: Rome I Regulation: Selected topics, Yearbook of Private International Law, volume X, 
2009, s. 176. 
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4.3.1 Zmluvy o preprave 
 

 Zmluvy o preprave boli zaradené a zvlášť upravené už v Rímskom dohovore i 

napriek tomu, že už vtedy sa uvažovalo o nutnosti tejto úpravy vzhľadom k existencii 

iných medzinárodných dohovoroch, ako napríklad Dohovor o medzinárodnej 

železničnej preprave z roku 1980, či Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej 

cestnej nákladnej doprave z roku 1956. Práve kvôli existencii úpravy v medzinárodných 

dohovoroch sú zmluvy o preprave v nariadení Rím I, tak ako predtým v Rímskom 

dohovore, chápané ako sekundárna právna úprava. 58 

 

Čo sa týka novej úpravy kolíznych noriem v čl.5 nariadenia Rím I, tak oproti 

Rímskemu dohovoru je rozdelená preprava tovaru a osôb. Prvoradá je opäť voľba práva 

v súlade s čl. 3 nariadenia Rím I, ktorá je však pri preprave osôb obmedzená na právo 

krajiny obvyklého pobytu cestujúceho alebo prepravcu, miesto ústredia riadenia 

prepravcu alebo miesto začatia či skončenia prepravy. I v prípade, že zmluva o preprave 

by bola uzatvorená so spotrebiteľom, použije sa úprava čl. 5 a nie úprava čl. 6 rozobratá 

nižšie, a to kvôli zachovaniu adekvátnej ochrany práv cestujúcich. Zmena pri preprave 

tovaru oproti Rímskemu dohovoru je v tom, že pokiaľ nie sú splnené podmienky 

stanoveného pravidla pri absencii voľby, teda použitie práva krajiny obvyklého pobytu 

prepravcu za predpokladu, že miesto prijatia alebo určenia tovaru alebo obvyklý pobyt 

odosielateľa sú v tej istej krajine, tak vtedy sa použije právo krajiny miesta určenia, ako 

sa zmluvné strany dohodli, namiesto domnienky najužšej väzby. Akokoľvek je takto 

presné pravidlo vhodné a uľahčujúce predvídateľnosť, mohlo by byť v určitých 

prípadoch nepraktickým a preto sa vždy odporúča sa na rozhodnom práve dohodnúť. 

Ak sa však strany nedohodli ani na rozhodnom práve, ani na mieste určenia, ani nie sú 

splnené podmienky stanoveného pravidla, v takom prípade sa použije obecné pravidlo 

pre absenciu voľby a to konkrétne čl. 4 odsek 1 písm. b nariadenia Rím I. Dalo by sa 

povedať, že oproti Rímskemu dohovoru sa v nariadení Rím I používa striktnejší systém 

pravidiel oproti predošlej flexibilnejšej úprave. 59 

 

                                                 
58 Nielsen, P.: The Rome I Regulation and Contracts of Carriege, Rome I Regulation, Munich: 
Sellier.European Law Publishers, 2009, s. 102. 
59 Nielsen, P.: op. cit. sub. 58, s. 102-107. 
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Pre prepravu osôb bola dôležitým faktorom pri príprave noriem ochrana 

cestujúcich. Právny poriadok krajiny obvyklého miesta pobytu cestujúceho sa použije, 

ak miesto začatia alebo skončenia prepravy je v tejto krajine. Pokiaľ toto nie je splnené, 

tak iba vtedy sa uplatňuje právny poriadok krajiny prepravcu, čo je vlastne použitie 

pravidla o charakteristickom plnení pre zmluvu. Limity voľby práva boli taktiež 

inšpirované ochranou cestujúcich, o ktorej sa však dá pochybovať, ak by sa zvolilo 

napríklad právo obvyklého pobytu prepravcu, kde by sa teda následne legálne nepoužili 

kogentné ustanovenia krajiny obvyklého pobytu cestujúceho, na ktoré by sa ale 

cestujúci býval mohol spoľahnúť ak by sa bolo použilo pravidlo podobné čl. 6 odsek 2 

nariadenia Rím I. 60 

 

Výklad pojmu odosielateľ má podľa odrážky 22 Preambule nariadenia Rím I a 

na účely nariadenia označovať osobu, ktorá s prepravcom uzatvorí zmluvu o preprave 

a prepravca stranu, ktorá sa zaviaže prepraviť tovar, bez ohľadu na to, či prepravu 

vykoná sama. Zmluvy o preprave taktiež obsahujú únikovú doložku v čl.5 odsek 3 

nariadenia Rím I s tým, že ak je zo všetkých okolností zrejmé, že má zmluva užšiu 

väzbu s inou krajinou, použije sa jej právny poriadok.  

 

4.3.2 Spotrebiteľské zmluvy 
 

 Spotrebiteľské zmluvy sú v nariadení Rím I modernizované s ohľadom na 

súčasný vývoj. Podľa odrážky 24 Preambule nariadenia Rím I by mali kolízne normy 

v tejto oblasti znížiť náklady konania, v ktorých ide väčšinou o nižšiu hodnotu a brať do 

úvahy vývoj obchodovania na diaľku, kde by mal byť pojem činnosti smerovanej na 

diaľku vykladaný v súlade s nariadením Brusel I, a tak nestačí, aby spoločnosť svoje 

činnosti do členského štátu, kde má spotrebiteľ bydlisko iba smerovala, ale zmluva musí 

spadať do rozsahu týchto činností a taktiež dostupnosť internetovej stránky nestačí, 

jazyk či mena nie sú relevantné, ale vyžaduje sa, aby stránka k uzatvoreniu zmluvy 

navyše podnecovala a k jej uzatvoreniu aj došlo.  

 

                                                 
60 Nielsen, P.: op. cit. sub. 58, s. 107-108. 
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Konkrétne kolízne pravidlo v čl.6 odsek 1 nariadenia Rím I stanovuje, že bez 

toho, aby boli dotknuté ustanovenia o zmluve o preprave a o poistných zmluvách, tak 

zmluva uzatvorená spotrebiteľom, teda fyzickou osobou za účelom patriacim mimo 

oblasti predmetu činnosti alebo výkonu povolania, s inou osobou konajúcou v rámci 

predmetu jej činnosti či výkonu povolania, teda spotrebiteľom, sa riadi právnym 

poriadkom obvyklého pobytu spotrebiteľa ak tam podnikateľ zároveň vykonáva alebo 

smeruje svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť a zmluva patrí do rozsahu tejto 

činnosti, pokiaľ ale tieto podmienky nie sú splnené, tak sa rozhodné právo určuje podľa 

obecných pravidiel čl.3 a čl.4 nariadenia Rím I. Voľba rozhodného práva má však aj 

v prípade spotrebiteľských zmlúv prednosť, je však limitovaná tým, že nesmie 

spotrebiteľa zbaviť ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia krajiny jeho obvyklého 

pobytu, od ktorých sa nie je možné odchýliť dohodou. Z pravidla pre spotrebiteľské 

zmluvy sú však v čl. 6 odsek 4 stanovené výnimky a teda sa neuplatňuje napríklad na 

zmluvu o poskytovaní služieb, ak sú tieto poskytované výlučne v inej krajine ako je 

obvyklý pobyt spotrebiteľa, na zmluvy o preprave, okrem poskytovania balíka 

cestovných služieb, tiež sa nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je vecné právo 

k alebo nájom nehnuteľnosti, s výnimkou časovo vymedzeného užívania.  

 

Z oblasti úpravy spotrebiteľských zmlúv sú vyňaté i práva a povinnosti týkajúce 

sa finančných nástrojov, emisií či verejných ponúk a zmluvy uzavreté v rámci 

multilaterálneho systému, ktorý stranám umožňuje predávať a nakupovať finančné 

nástroje a spravuje sa jednotným právnym poriadkom tohto systému podľa čl. 4 odsek 1 

písm. h nariadenia Rím I. Znenie a vôbec nutnosť špeciálnej úpravy pre finančné 

nástroje sú podrobené kritike. Matthias Lehmann tvrdí, že tieto otázky okolo finančných 

nástrojov mohli byť vyriešené podľa doterajších pravidiel a že nové ustanovenie je 

nadbytočné, príliš zložité, technické a abstraktné, mimo iné odkazujúce na znenia 

smerníc a celkove pochopiteľné iba odborníkom.61 Preambula nariadenia Rím I však 

k tomu v odrážke 28 uvádza, že je potrebné pre finančné nástroje a multilaterálne 

systémy zabezpečiť jednotné podmienky a i z toho dôvodu boli finančné nástroje vyňaté 

z pôsobnosti ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách. 

 
                                                 
61 Lehmann, M.: Financial Instruments, Rome I Regulation, Munich: Sellier.European Law Publishers, 
2009, s. 98. 
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K úprave spotrebiteľských zmlúv Monika Pauknerová dodáva, že ustanovenie je 

kompromisné a zložité ako celá úprava ochrany spotrebiteľa v Európskej únii, keďže 

špeciálne kolízne normy obsiahnuté v právu Európskej únie, hlavne smerniciach majú aj 

podľa predošlej úpravy Rímskeho dohovoru aj podľa čl.23 nariadenia Rím I prednosť.62 

Ostatne, súdržnosť úpravy ochrany spotrebiteľa je aj výslovne spomenutá ako otázka, 

ktorá má byť zahrnutá v správe o preskúmaní nariadenia Rím I podľa jeho čl.27.  

 

4.3.3 Poistné zmluvy 
 

 Poistné zmluvy sú podrobne upravené v čl.7 nariadenia Rím I, ktorý neprevzal 

znenie z Rímskeho dohovoru rozlišujúce poistné riziko umiestnené na území členských 

štátov alebo mimo nich, avšak prevzal to, že zmluvy o zaistení sú zo zvláštnej úpravy 

poistných zmlúv vyňaté, pretože tam nie je potrebná ochrana slabšej zmluvnej strany 

a preto platí obecný režim.63  

 

 Súčasná úprava tak rozlišuje dve skupiny, prvou z nich sú podľa čl. 7 odsek 2 

nariadenia Rím I poistné zmluvy vzťahujúce sa na veľké riziko bez ohľadu na to, či sa 

kryté riziko nachádza na území členského štátu, pričom tieto sa spravujú právnym 

poriadkom zvoleným zmluvnými stranami, ak by však k voľbe nedošlo, použije sa 

právny poriadok krajiny obvyklého pobytu poistiteľa, s možnosťou použitia únikovej 

doložky, ak by bolo zo všetkých okolností zrejmé, že má zmluva zjavne užšiu väzbu 

s inou krajinou.  

 

 Druhá skupina tvorí všetky ostatné poistné zmluvy vzťahujúce sa na riziká na 

území členských štátov, kde je voľba rozhodného práva obmedzená na určité právne 

poriadky uvedené v čl. 7 odsek 3 nariadenia Rím I, ako napríklad právny poriadok 

krajiny, kde sa nachádza riziko v čase uzavretia zmluvy, alebo krajina obvyklého 

pobytu poistníka. V určitých prípadoch, napríklad ak je zvolený právny poriadok 

krajiny, kde sa poistné riziko nachádza alebo obvyklý pobyt poistiteľa, je tu možnosť 

použiť väčšiu slobodu výberu pokiaľ ju určené členské štáty pripúšťajú a táto by vlastne 

                                                 
62 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 232, 269. 
63 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 270. 
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bola členským štátom prijatá nad rámec minimálneho štandardu zaručeného 

v smerniciach.64 Ak si strany rozhodné právo nezvolia, tak podľa čl. 7 odsek 3 posledná 

veta nariadenia Rím I sa bude zmluva riadiť právnym poriadkom členského štátu, kde sa 

riziko nachádza v čase uzatvorenia zmluvy. Preambula nariadenia Rím I k tomu ešte 

v odrážke 33 dodáva, že ak sa poistná zmluva nevzťahujúca sa na veľké riziko vzťahuje 

na viac ako jedno riziko, pričom aspoň jedno je v členskom štáte, tak sa úprava 

nariadenia Rím I použije iba na riziká nachádzajúce sa v príslušnom štáte. 

 

 Pre poistné zmluvy, na ktoré členský štát stanovuje povinnosť uzatvoriť 

poistenie, sa podľa čl. 7 odsek 4 nariadenia Rím I vzťahujú ďalšie pravidlá a podľa 

ďalšieho odseku je prípustné, respektíve nutné určité štiepenie zmluvy, pretože ak sa 

riziká nachádzajú vo viac ako jednom členskom štáte, tak sa zmluva považuje za 

viacero zmlúv. Štúdia o poistných zmluvách a vyhodnotenie dôsledkov ustanovení 

úpravy poistných zmlúv sú podobne ako ochrana spotrebiteľa výslovne spomenuté ako 

časť doložky o preskúmaní, ktorú má predložiť Komisia do roku 2013 podľa 

ustanovenia čl.27 nariadenia Rím I. 

 

 V každom prípade, súčasná úprava poistných zmlúv je vnímaná skôr negatívne. 

Ako uvádza Monika Pauknerová, úprava je neprehľadná, keďže vychádza z doterajšej 

úpravy smerníc, i keď snaha o jednotnú úpravu by mala byť vnímaná ako pokrok, 

pričom zdôrazňuje podstatu, a síce že je pripustená voľba práva k ochrane poistníka ako 

slabšej strany.65 Kritickejšie stanovisko zaujali iní autori ako napríklad Helmut Heiss, 

ktorý úpravu poistných zmlúv nazval ďalším zlyhaním európskej legislatívy, naopak 

však Urs Peter Gruber by súčasnú úpravu radikálne nemenil, i keď si myslí, že by malo 

v nariadení Rím I existovať jednotné kolízne pravidlo týkajúce sa všetkých poistných 

zmlúv.66 

 

 

                                                 
64 Gruber, U.P.: Insurance Contracts, Rome I Regulation, Munich: Sellier.European Law Publishers, 
2009, s. 109. 
65 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 271-272. 
66 Gruber, U.P.: op. cit. sub. 64, s. 110-111. 
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4.3.4 Individuálne pracovné zmluvy 
 

 Pre individuálne pracovné zmluvy je opäť prvoradá voľba práva zmluvnými 

stranami s tým, že slabšia strana a teda zamestnanec nesmie byť zbavený ochrany, ktorú 

mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno dohodou odchýliť podľa právneho 

poriadku prípadne použiteľného podľa pravidiel ustanovenia čl.8 nariadenia Rím I pre 

prípad absencie voľby. Konkrétne pravidlá v čl.8 nariadenia Rím I stanovujú, že ak si 

strany rozhodné právo nezvolili, tak sa použije právny poriadok krajiny, z ktorej 

zamestnanec obvykle prácu vykonáva na základe zmluvy, ak tomu tak nie je, tak podľa 

krajiny, z ktorej prácu koná. Za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu práce sa 

nepovažuje dočasný výkon práce v inej krajine ak sa očakáva, že sa po skončení 

zamestnanec znova vráti do práce v krajine pôvodu, čo objasňuje odrážka 36 Preambule 

nariadenia Rím I, konkretizujúc to tým, že uzatvorenie novej zmluvy s pôvodným 

zamestnávateľom by to nemalo vylučovať. Ak by nebolo možné takto určiť rozhodné 

právo, spravuje sa zmluva miestom krajiny podnikania, prostredníctvom ktorého je 

zamestnanec zamestnaný, čo uvádza čl.8 odsek 3 nariadenia Rím I, s únikovou 

doložkou v nasledujúcom odseku, ak by z celkovej situácie vyplývalo, že zmluva má 

užšiu väzbu s inou krajinou.  

 

 Zaujímavým je odkaz odrážky 34 Preambule nariadenia Rím I, kde je 

zdôraznené, že kolízne pravidlo o individuálnych pracovných zmluvách by nemalo 

obmedziť uplatňovanie imperatívnych noriem krajiny, do ktorej je zamestnanec vyslaný 

v súlade so smernicou 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. 

Síce nariadenie Rím I v čl.23 upravuje vzťah k právnym aktom Spoločenstva, dnes 

Únie, ak ide o úpravu v osobitných veciach a spomínaná odrážka je preto myslím 

pripomenutím toho dôležitého a síce imperatívnych noriem krajiny, do ktorej je 

zamestnanec vyslaný dočasne, na čo by sa v súvislosti s individuálnymi pracovnými 

zmluvami nemalo zabúdať, čo dokumentuje aj nedávne rozhodnutie Súdneho dvora 67, 

kde okrem iného stanoví, že ustanovenie spomenutej smernice nemôže byť vyložené 

tak, aby umožnilo hostiteľskému štátu viazať poskytovanie služieb na splnenie 

pracovných podmienok nad rámec kogentných pravidiel minimálnej ochrany.  

                                                 
67 Rozsudok Súdneho dvora C-341/05, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0341:EN:HTML , 7.3.2010. 



 37 

4.4 Obecné a ďalšie ustanovenia 

4.4.1 Imperatívne normy 
 

 Nariadenie Rím I prináša oproti Rímskemu dohovoru významné zmeny v oblasti 

imperatívnych noriem, a to hlavne definíciu v čl.9 odsek 1 a podmienky aplikácie 

imperatívnych noriem cudzej krajiny podľa čl.9 odsek 3 nariadenia Rím I. S ohľadom 

na definíciu by sa dalo usúdiť, že síce je novo výslovne zahrnutá v texte nariadenia Rím 

I, nejde o definíciu úplne novú, ale má svoje korene v judikatúre Súdneho dvora 

v rozhodnutí Arblade z roku 1999, kde bolo uvedené, že imperatívne normy by mali byť 

chápané ako rozhodujúce pre ochranu politických, sociálnych alebo ekonomických 

záujmov. Súčasné znenie čl.9 odsek 1 nariadenia Rím I definuje imperatívne normy ako 

tie, ktorých dodržiavanie pokladá krajina za rozhodujúce pre ochranu svojich verejných 

záujmov, ako politické, sociálne alebo hospodárske zriadenie a vyžaduje ich uplatnenie 

vždy bez ohľadu na rozhodné právo a nasledujúci odsek konkretizuje, že nariadenie 

Rím I neobmedzuje uplatňovanie imperatívnych noriem štátu konajúceho súdu. 

Konkrétna definícia má rozhodne veľký význam a pozitívny efekt v tom zmysle, že 

objasňuje a vysvetľuje pojem imperatívnych noriem, na druhej strane má i varovný 

efekt pre súdy členských štátov, aby sa nesnažili používať termín imperatívne normy 

príliš často a príliš jednoducho, čím by spôsobovali veľa odchýlok od kolíznych 

pravidiel. Tento efekt potvrdzuje aj odrážka 37 Preambule nariadenia Rím I, kde je 

stanovené, že verejný záujem síce odôvodňuje použitie imperatívnych noriem, ale malo 

by ísť o výnimočné situácie a upresňuje, že tento pojem má byť chápaný užšie ako 

výraz ustanovenia, od ktorých sa nie je možné odchýliť dohodou. Definícia jednoznačne 

prispeje k jednotnosti pojmu imperatívnych noriem, keďže ide o autonómny pojem 

a bude úlohou Súdneho dvora ho interpretovať a zodpovedať prípadné predbežné otázky 

členských štátov a práve tu prichádza pochybnosť o tom, akým smerom sa interpretácia 

uberie. V každom prípade, podľa určitých indícií, ako napr. tendencia na európskej 

úrovni prisúdiť imperatívny charakter normám smerníc ochraňujúcim slabšiu stranu 

v rozsudku Ingmar,  by sa dalo čakať, že interpretácia nebude jednoznačne reštriktívna 

v tom zmysle, že by limitovala slobodu členských štátov prisúdiť charakter 
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imperatívnych noriem tým, že by a priori vylučovala určité normy majúcu charakter 

nepriamej ochrany z rozsahu svojej definície. 68 

 

 Zmenu priniesol aj veľmi diskutovaný čl. 9 odsek 3 nariadenia Rím I týkajúci sa 

možnosti použitia imperatívnych noriem krajiny, kde sa vykonali alebo sa musia 

vykonať záväzky zo zmlúv ak nerobia plnenie protiprávnym, pričom je potrebné vziať 

do úvahy povahu, účel i dôsledky uplatnenia alebo neuplatnenia takýchto noriem. Toto 

nové ustanovenie bolo výsledkom politického kompromisu a bol to snáď hlavný dôvod 

úvah Spojeného kráľovstva o pristúpení k nariadeniu Rím I, prinášajúci špecifickejšie 

a zároveň prísnejšie podmienky použitia imperatívnych noriem právneho poriadku 

cudzej krajiny. Prvou z nich je to, že použiť sa môžu iba také normy, ktoré nerobia 

plnenie zmluvy protiprávnym. Ďalšia modifikácia upresňuje vzťah cudzej krajiny 

a kontraktu, tým, že odkazuje iba na také krajiny, kde sa vykonali alebo sa musia 

vykonať záväzky zo zmluvy, pričom predošlé znenie Rímskeho dohovoru obsahovalo 

podmienku úzkej väzby. Akokoľvek, dosiahnutý výsledok súčasného pravidla nie je 

jednoznačne prijímaný pozitívne, pretože otázka právnej neistoty nie je úplne 

odstránená, naopak prichádzajú nové otázniky ako napríklad ako správne interpretovať 

miesto, kde sa vykonali alebo musia záväzky vykonať. Ak hlavným zmyslom 

ospravedlnenia použitia imperatívnych noriem cudzieho štátu bolo dosiahnutie čo 

možno najväčšej miery jednotnosti medzinárodných rozhodnutí, aby sa rozsudky medzi 

členskými štátmi nelíšili a tak sa docielil voľný pohyb rozsudkov, tak potom limitácia 

na krajinu, kde sa majú záväzky vykonať je možno svojvoľná a nevysvetľuje, prečo by 

sa a priori malo vylúčiť použitie imperatívnych noriem iných krajín ako napríklad 

obvyklého bydliska zmluvných strán alebo krajiny, kde by sa mal rozsudok vykonať. 

Napriek tomu, že nové ustanovenie obecne prispieva k právnej istote a predvídateľnosti 

použitia imperatívnych noriem, debaty nad ich povahou a úlohou v medzinárodnom 

práve súkromnom budú pretrvávať. 69 

 

                                                 
68 Bonomi, A.: Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to 
Contracts, Yearbook of Private International Law, volume X, 2009, s. 286-294. 
69 Bonomi, A.: Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to 
Contracts,Yearbook of Private International Law, volume X, 2009, s. 295-300. 
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4.4.2 Platnosť zmluvy 
 

 Vecná platnosť zmluvy je v nariadení Rím I upravená v čl.10, kde je v odseku 

1stanovené, že existencia a platnosť zmluvy alebo jej časti sa riadi právnym poriadkom, 

ktorým by sa spravovala, ak by bola platná, teda lex causae. Podľa čl.10 odsek 2 

nariadenia Rím I však strana môže za účelom preukázania nesúhlasu s uzatvorením 

zmluvy použiť právny poriadok krajiny svojho obvyklého pobytu, ak z okolností 

vyplýva, že nie je odôvodnené posudzovať účinky správania podľa odseku 1. Zmyslom 

tohto ustanovenia je ochrániť strany pred prípadnou pasivitou podľa zahraničného 

práva, ktorá by v krajine obvyklého pobytu nemala právny význam, ale správanie 

zahŕňa i aktívne konanie a obe strany záväzku môžu toto ustanovenie využiť.70 Podľa 

práva, ktorým sa spravuje zmluva sa bude posudzovať i otázka platnosti samotnej voľby 

práva, teda v podstate všetky aspekty uzatvárania zmluvy.71 

 

Ustanovenie čl.10 nariadenia Rím I sa však nevzťahuje na nelegálnosť zmluvy podľa 

obecných princípov, ako napríklad porušenie fundamentálnych princípov ľudských 

práv. Tieto otázky sa pravdepodobne spravujú čl.12 nariadenia Rím I, nie je však jasné, 

či sa toto ustanovenie použije i na prípadné použitie čl.9 nariadenia Rím I 

o imperatívnych normách, predpokladá sa, že dôsledky sa v tomto prípade budú riadiť 

právnym poriadkom lex fori, kde by boli imperatívne pravidlá aplikované štátom 

konajúceho súdu a analogicky pre prípad cudzích imperatívnych noriem podľa čl.9 

odsek 3 nariadenia Rím I. Nejasná je i otázka, ktoré právo by sa použilo v prípade, že 

strana preukáže svoj nesúhlas podľa čl.10 odsek 2 nariadenia Rím I, kde by bolo 

vhodné, aby právo podľa ktorého bol nesúhlas preukázaný rozhodlo i o následkoch 

tohto nesúhlasu. 72 

 

K formálnej platnosti uvádza čl.11 nariadenia Rím I pre osoby nachádzajúce sa v čase 

uzatvorenia zmluvy v tej istej krajine, že formálna platnosť je zachovaná buď podľa 

právneho poriadku, ktorým sa zmluva spravuje, ale podľa krajiny, v ktorej sa uzavrela. 

V prípade, že sa osoby nachádzajú v rôznych krajinách, možnosti sú podľa čl.11 odsek 

                                                 
70 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1716. 
71 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 234-235. 
72 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1716-1717. 
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2 nariadenia Rím I rozšírené, konkrétne sa formálna platnosť môže posúdiť buď podľa 

právneho poriadku krajiny, ktorým sa zmluva riadi, alebo ktorejkoľvek z krajín, kde sa 

ktorákoľvek strana nachádza, alebo je novo zaradená možnosť krajiny obvyklého 

pobytu ktorejkoľvek zo strán. Nasledujúci odsek špecifikuje podmienky pre 

jednostranný právny úkon týkajúci sa existujúcej alebo budúcej zmluvy, ktorého 

formálne požiadavky sa riadia právnym poriadkom krajiny, ktorým sa zmluva spravuje 

alebo by sa spravovala alebo podľa krajiny, kde sa tento úkon vykonal, prípadne sa 

použije krajina, v ktorej mala osoba, ktorá ho vykonala, v tom čase obvyklý pobyt, čo je 

novo vložená možnosť oproti Rímskemu dohovoru. Forma spotrebiteľských zmlúv sa aj 

napriek uvedeným možnostiam vždy spravuje právnym poriadkom krajiny, kde má 

spotrebiteľ obvyklý pobyt a podobne podmienky pre platnosť zmluvy ohľadne 

nehnuteľností sa určujú právom krajiny, kde sa nehnuteľnosť nachádza, ako uvádzajú 

posledné dva odseky čl.11 nariadenia Rím I. Formálne požiadavky ako také však nie sú 

definované, ale dali by sa obecne opísať ako akýkoľvek externý prejav vyžadovaný od 

osoby, ktorá si praje byť legálne viazaná, bez ktorého by toto prehlásenie nemalo plné 

právne účinky.73  

 

4.4.3 Rozsah použitia rozhodného práva, právna nespôsobilosť a dôkazné 
bremeno 
 

 Rozhodným právom pre zmluvu, teda lex causae sa podľa čl.12 nariadenia Rím 

I spravuje najmä výklad zmluvy, plnenie zmluvných záväzkov, ako napríklad 

podmienky ohľadne miesta a doby plnenia, otázky deliteľnosti dlhu, ďalej dôsledky 

porušenia záväzkov, vrátane stanovenia výšky náhrady škody, ak sa určuje na základe 

právnych predpisov, rôzne spôsoby zániku záväzkov, preklúzia a premlčanie, ktorých 

presné uvedenie je vhodné s ohľadom na rozdielnosti vnímania právnych kultúr, pričom 

common law systém to považoval skôr za otázky náležiace lex fori a posledným 

z príkladného uvedenia použitia rozhodného práva sú dôsledky neplatnosti zmluvy a 

podľa druhého odseku sa ale pri spôsoboch plnenia, čo zahrňuje napríklad predpisy 

o sviatkoch, a tiež prípadné pochybenie plnenia, prihliadne na právo krajiny, kde sa 

plnenie uskutočňuje, pričom sa jedná o miesto kde je skutočne plnené a nie miesto 

                                                 
73 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1717. 
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zjednané v zmluve.74 Dalo by sa teda usúdiť, že lex causae spravuje akékoľvek otázky 

týkajúce sa zmluvy, pokiaľ v nariadení Rím I nie je stanovené inak, teda aspoň otázky 

súkromného práva, keďže verejnoprávny charakter môže mať svoj režim ako napríklad 

imperatívne normy.75 

 

 Pokiaľ zmluvu uzatvoria osoby v tej istej krajine, tak osoba, ktorá by podľa 

práva tejto krajiny právnu spôsobilosť mala, sa môže dovolať svojej nespôsobilosti 

podľa práva inej krajiny iba v tom prípade, ak druhá strana o tejto nespôsobilosti vedela, 

alebo o nej nevedela z nedbalosti. Účelom tohto ustanovenia čl.13 nariadenia Rím I je 

chrániť osobu, ktorá uzatvorí zmluvu v dobrej viere pred prípadnou námietkou 

nespôsobilosti z druhej strany, avšak vzťahuje sa na uzatvorenie zmlúv medzi 

prítomnými osobami a nie na prípad distančných zmlúv. 76 

 

 Ustanovenie čl.18 nariadenia Rím I hovorí o dôkaznom bremene, čo je vlastne 

výnimka z rozsahu pôsobenia čl.1 odsek 3 nariadenia Rím I, podľa ktorého sa 

nariadenie neuplatňuje na dôkazy a konanie obecne. Akokoľvek, čl.18 odsek 1 

nariadenia Rím I teda stanoví, že právny poriadok, ktorý spravuje zmluvný záväzok 

podľa tohto nariadenia sa uplatní v takom rozsahu, v akom upravuje zákonné 

domnienky alebo určuje dôkazné bremeno. Podľa nasledujúceho odseku je možné 

dokazovať zmluvu, či právny úkon prostriedkami prípustnými podľa štátu konajúceho 

súdu, alebo podľa práva, ktorým sa určuje formálna platnosť, ak je štát konajúceho súdu 

schopný takýto dôkaz vykonať. 

 

4.4.4 Postúpenie pohľadávky, zákonná subrogácia, spoločný záväzok 
a započítanie 
 

 Ustanovenie čl.14 nariadenia Rím I upravuje prípad postúpenia pohľadávky a to 

tak, že vzťah medzi postupcom a postupníkom sa pri postúpení tretej osobe, teda 

dlžníkovi, riadi právnym poriadkom, ktorý spravuje zmluvu medzi postupcom 

a postupníkom. Preambula v odrážke 38 vysvetľuje pojem vzťah, ktorý sa má tiež 

                                                 
74 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 238-240. 
75 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1714. 
76 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 237. 
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uplatniť na aspekty vlastníctva pri postúpení, ak by sa podľa daného právneho poriadku 

riešili oddelene, na druhej strane tento pojem nemá byť chápaný príliš široko a nemá 

zahrňovať napríklad prejudiciálne otázky, mal by sa obmedziť na aspekty priamo 

relevantné pre postúpenie pohľadávky. Podľa ustanovenia čl.14 odsek 2 nariadenia Rím 

I právo, ktorým sa spravuje postúpená pohľadávka, určuje jej postupiteľnosť, vzťah 

medzi postupníkom a dlžníkom a podmienky, za ktorých možno pohľadávku voči 

dlžníkovi uplatniť, ako aj otázky, či došlo k zbaveniu sa záväzku. Oproti Rímskemu 

dohovoru je zaradený nový tretí odsek, objasňujúci pojem postúpenia pohľadávky, 

ktorý zahŕňa priame prevody, prevody prostredníctvom záruk a záväzky či iné právne 

zábezpeky a prispieva tak k jednotnej interpretácii.77  

 

 Zákonná subrogácia v čl.15 nariadenia Rím I znamená, že osoba, veriteľ, má 

zmluvnú pohľadávku voči dlžníkovi a tretia osoba má povinnosť veriteľa uspokojiť 

alebo na základe tejto povinnosti už veriteľa uspokojila a právny poriadok, ktorým sa 

spravuje táto povinnosť určuje tiež do akej miery si tretia osoba môže voči dlžníkovi 

uplatniť práva, ktoré mal veriteľ voči dlžníkovi podľa práva, ktorým sa spravuje ich 

vzťah. K tomuto býva dodávané, že sa jedná o zmluvnú pohľadávku, teda nie povahy 

deliktu a tiež že ide o zákonnú subrogáciu, teda prechod práv zo zákona a nie 

o dobrovoľné plnenie.78 Správu o efektívnosti postúpenia alebo subrogácie pohľadávky 

voči tretím stranám predloží Komisia do júna roku 2010 podľa čl.27 odsek 2 nariadenia 

Rím I. 

 

 V ustanovení čl.16 nariadenia Rím I je rozpísaný prípad spoločného záväzku 

viacerých dlžníkov voči veriteľovi, kde ak jeden z dlžníkov už pohľadávku uspokojil, či 

už čiastočne alebo úplne, tak jeho právo požadovať od ostatných dlžníkov náhradu sa 

spravuje právom, ktorým sa spravuje jeho záväzok voči veriteľovi a exkulpačných 

dôvodov sa môžu ostatní dlžníci dovolať v rozsahu práva spravujúceho ich záväzky 

voči veriteľovi.  

 

                                                 
77 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 276. 
78 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 243. 
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 Užitočnou inováciou oproti Rímskemu dohovoru je zaradenie čl. 17 nariadenia 

Rím I o započítaní, podľa ktorého, ak sa strany nedohodli, tak sa spravuje právom 

rozhodným pre pohľadávku voči ktorej sa uplatňuje.79  

 

4.4.5 Ďalšie ustanovenia 
 

 Ako uvádza odrážka 39 Preambule nariadenia Rím I, z dôvodu právnej istoty je 

stanovená jasná a jednotná definícia obvyklého pobytu, hraničného určovateľa 

používaného v nariadení Rím I a na rozdiel od nariadenia Brusel I sa kolízna norma 

obmedzuje na jediné kritérium. Ustanovenie čl.19 teda špecifikuje, že pre spoločnosti 

alebo iné subjekty s právnou subjektivitou alebo bez nej sa za obvyklý pobyt považuje 

miesto ich ústredia, u fyzickej osoby v rámci jej podnikateľskej činnosti je to jej hlavné 

miesto podnikania a v prípade činnosti pobočky, či organizačnej zložky ide o miesto, 

kde sa táto nachádza, pričom relevantným okamihom určenia obvyklého pobytu je čas 

uzatvorenia zmluvy.  

 

Nariadenie Rím I podobne ako Rímsky dohovor vylučuje spätný a ďalší odkaz, 

teda odkaz zahraničného práva buď späť na právo tuzemské alebo na iné zahraničné 

právo, a to tak, že pokiaľ sa určí rozhodné právo krajiny, používajú sa platné právne 

normy tejto krajiny okrem jej noriem medzinárodného práva súkromného, ak nie je 

stanovené v nariadení inak, a tak sa dosiahne jednotné riešenie. Použitie výhrady 

verejného poriadku podľa čl. 21 nariadenia Rím I znamená, že štát konajúceho súdu 

môže odmietnuť uplatniť určité ustanovenie rozhodného práva, ale len v prípade 

splnenia podmienky zjavného rozporu s jeho verejným poriadkom, musí sa teda jednať 

o skutočne zjavný rozpor.80 Výhrada verejného poriadku sa teda použije výnimočne 

a ide o možnosť odmietnuť určité ustanovenie určeného rozhodného práva, teda sa 

uplatní po určení rozhodného práva, na rozdiel od spomínaných imperatívnych noriem, 

ktoré sa musia použiť vždy bez ohľadu na rozhodné právo, a tým mu predchádzajú.81 

Súdny dvor k pojmu verejný v rozsudku Krombach pripomína, že ho treba vykladať 

striktne, používať len vo výnimočných prípadoch, a napriek tomu, že štáty môžu 
                                                 
79 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1714. 
80 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 249. 
81 Kučera, Z.: op. cit. sub. 2, s. 194. 
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stanoviť jeho požiadavky, Súdnemu dvoru prináleží kontrolovať hranice a takto bola 

uznaná napríklad zásada práva na spravodlivý proces ako všeobecná zásadu.82  

 

Ustanovenie čl.22 nariadenia Rím I rieši prípad štátu s viacerými právnymi 

systémami a pre účely tohto nariadenia sa každý územný celok s vlastnými normami 

považuje za krajinu, avšak štát nemá povinnosť toto uplatniť ak ide o kolíziu výlučne 

medzi právnymi poriadkami týchto celkov. Čo sa týka iných právnych aktov Európskej 

únie upravujúcich kolízne normy v osobitných otázkach, napríklad smernice 

o elektronickom obchode ale i normy v spotrebiteľských smerniciach, tak tieto majú 

podľa čl.23 nariadenia Rím I prednosť pred nariadením s výnimkou článku o poistných 

zmluvách.83  

 

Vzťah k Rímskemu dohovoru je uvedený na začiatku tejto kapitoly a ohľadne 

iných existujúcich dohovorov podľa čl.25 nariadenia Rím I platí, že na uplatňovanie 

tých dohovorov, ktorých zmluvnou stranou bol jeden alebo viacero členských štátov 

v čase prijatie tohto nariadenia nemá na jeho uplatňovanie vplyv a Komisia podľa 

nasledujúceho čl.26 uverejní v Úradnom vestníku zoznam takýchto dohovorov a ich 

prípadné vypovedanie. Nariadenie Rím I má však podľa čl.25 odsek 2 prednosť pred 

dohovormi uzavretými výlučne medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi 

v otázkach upravených týmto nariadením. Doložka o preskúmaní spomínaná vyššie má 

byť podľa čl.27 nariadenia Rím I predložená Komisiou do júna roku 2013, musí 

obsahovať už spomínané vyhodnotenie poistných zmlúv a oblasť ochrany spotrebiteľa 

a prípadne návrhy na zmenu a doplnenie nariadenia, ak to bude potrebné.  

 

 

                                                 
82Rozsudok Súdneho dvora C-7/98, http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-SK-ARRET-C-0007-1998-
200406793-05_00.html , 12.3.2010. 
83 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 279. 
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5. Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky- nariadenie 
Rím II 

5.1 Obecné otázky, pôsobnosť, voľba práva 

5.1.1 Základné východisko 
 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 864/2007 z 11. júla 2007 

o rozhodnom práva pre mimozmluvné záväzky, referované ako nariadenie Rím II, 

predstavuje prvé nariadenie, ktoré súhrnne unifikuje kolízne právo v oblasti 

mimozmluvných záväzkov a je výsledkom dlhoročného procesu. Pôvodne sa totiž 

uvažovalo o spojení tejto matérie so zmluvnými záväzkami v Rímskom dohovore, čo sa 

ale nestalo a neskôr sa diskusie o mimozmluvných záväzkoch obnovili až 

v deväťdesiatych rokoch a začali práce na príprave nariadenia, ktoré bolo prijaté zhruba 

o rok skôr ako nariadenie Rím I rozobraté v predchádzajúcej kapitole. Dlhoročná 

príprava a proces svedčí o náročnosti otázky unifikácie konfliktných otázok 

v mimozmluvnej sfére, a súčasné znenie je preto výsledkom mnohých kompromisov, 

avšak rozhodne sa jedná o obrovský pokrok unifikácie európskeho medzinárodného 

práva súkromného. 84  

 

 Dôvod prijatia nariadenia Rím II je podľa úvodných odrážok Preambule zrejmý 

a síce odpovedajúci logike prijatie unifikujúcich kolíznych noriem obecne, ako opísané 

i v predošlej kapitole o nariadení Rím I, sledujúc cieľ rozvíjať priestor, slobody, 

bezpečnosti a práva, v záujme predvídateľnosti výsledku sporov, istoty o rozhodnom 

práve a voľného pohybu súdnych rozhodnutí, teda určenie rozhodného práva musí byť 

unifikované bez ohľadu na súd ktorej krajiny vo veci koná. Odrážka 38 Preambule 

nariadenia Rím II k tomu dodáva, že prijatie nariadenia je v súlade so zásadou 

subsidiarity a proporcionality.  

 

 Prípravy nariadenia Rím II okrem iného sprevádzala i otázka použitia metód 

medzinárodného práva súkromného alebo princípu krajiny pôvodu používaného hlavne 

v prospech rozvoja slobôd pohybu, pričom princíp krajiny pôvodu síce lepšie 

                                                 
84 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 281-282. 
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zodpovedá a je jednoduchším pre ekonomické potreby obchodu, avšak jeho použitie 

ako konfliktného pravidla by mohlo viesť k zníženiu úrovne ochrany iných záujmov.85 

Prijaté boli preto klasické kolízne kritériá, avšak k princípu krajiny pôvodu by sa dalo 

dostať sprostredkovane 86, ak by sa osobitné veci o mimozmluvných záväzkoch 

nachádzali v iných právnych predpisoch Európskej únie podľa čl.27 nariadenia Rím II. 

V odrážke 35 Preambule nariadenia Rím II sa ďalej špecifikuje, že by toto nariadenie 

nemalo obmedzovať voľný pohyb tovaru a služieb podľa úpravy v nástrojoch Únie, ako 

napríklad v smernici o elektronickom obchode.  

 

5.1.2 Pôsobnosť 
 

 Vecná pôsobnosť a ustanovenia nariadenia Rím II majú byť podľa odrážky 7 

Preambuly zlučiteľné s nariadením Brusel I a Rím I. Rozsah pôsobnosti nariadenia Rím 

II sa podľa čl.1 vzťahuje na mimozmluvné záväzky v občianskych a obchodných 

veciach, kde ide o stret rôznych právnych poriadkov a neuplatní sa na veci daňové, 

colné alebo správne, ani na zodpovednosť štátu za konanie či nečinnosť pri výkone 

verejnej moci. Pojem občianske a obchodné veci je takto spresnený, avšak stále má 

veľký význam judikatúra Súdneho dvora ohľadne nariadenia Brusel I pri výklade tohto 

pojmu, kde napríklad nebude možné pod jeho rozsah podradiť situáciu sporu 

súkromnoprávnej a verejnoprávnej osoby, ak druhá uvedená jedná pri výkone svojich 

verejných právomocí.87 Aby došlo k správnemu rozlíšeniu rozsahu zmluvných 

záväzkov a mimozmluvných, opäť je to Súdny dvor, ktorý vo svojich rozhodnutiach 

objasňuje tieto pojmy a napriek tomu, že je zložité určiť hranicu, rozoznáva veci 

týkajúce sa civilných deliktov a kvázi deliktov ako zahrňujúce všetky situácie, ktoré 

majú za cieľ stanoviť zodpovednosť obžalovanej strany a ktoré sa netýkajú zmluvy.88 

Preambula nariadenia Rím II v odrážke 11 vysvetľuje, že pojem mimozmluvný záväzok 

sa má chápať ako autonómny pojem, keďže by sa mohol v jednotlivých štátoch líšiť 

                                                 
85 Bariatti, S.: The Future Community Rules in the Framework of the Communitarization of Private 
International Law, The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual 
Obligations in Europe, Milano: Cedam, 2006, s. 28. 
86 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 283. 
87 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 130. 
88 Rozhodnutie Súdneho dvora C-189/87, http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61987J0
189 , 13.3.2010. 
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a kolízne ustanovenia sa v nariadení vzťahujú aj na mimozmluvné záväzky 

z objektívnej zodpovednosti a rozhodným právom by sa mala spravovať i otázka 

deliktuálnej spôsobilosti. Ustanovenie čl.2 nariadenia Rím II označuje pojem škoda ako 

každý následok civilného deliktu, z bezdôvodného obohatenia, z konania bez príkazu 

i z predzmluvnej zodpovednosti a stanovuje, že toto nariadenie sa použije i na 

mimozmluvné záväzky, u ktorých je predpoklad, že nastanú a každý odkaz na škodu 

zahŕňa i škodu, u ktorej je predpoklad, že vznikne a podobne skutočnosť spôsobujúca 

škodu má zahŕňať i škody, ktoré pravdepodobne nastanú. Prípadná interpretácia je úloha 

zverená Súdnemu dvoru, najčastejšie formou predbežných otázok, čo ostatne vyplýva 

i z povahy nariadenia ako rozobraté v úvodných kapitolách.  

 

 Z pôsobnosti nariadenia Rím II sú v čl.1 odsek 2 vylúčené mimozmluvné 

záväzky vyplývajúce z rodinných vzťahov, alebo vzťahov s porovnateľnými účinkami, 

vrátane vyživovacej povinnosti, z ich majetkových režimov, z dedenia, zo zmeniek, 

šekov a iných prevoditeľných cenných papierov. Ďalej sú vylúčené záväzky 

vyplávajúce z práva obchodných spoločností a iných subjektov, ako ich vznik, právna 

subjektivita, vnútorná organizácia či zánik, osobná zodpovednosť konateľov a členov za 

záväzky spoločnosti a zodpovednosť audítorov, taktiež sú vylúčené záväzky z určitých 

zriaďovateľských vzťahov poručníckeho fondu, trustu, z jadrovej udalosti a z porušenia 

práva na súkromie a ochrany osobnosti vrátane dobrého mena. Posledné zmienené bolo 

jednou zo značne kontroverzných otázok, ktorej vylúčenie veľmi rázne presadzovali 

médiá a tlač.89 Práve kvôli zmienenej vylúčenej matérii, ostáva táto oblasť pokrytá 

úpravou národného práva podľa miesta súdu, a teda autonómna kolízna národná úprava 

si zachováva svoj význam.90 Nariadenie Rím II sa podľa čl.1 odsek 3 neuplatní ani na 

dôkazy a konanie, podobne ako úprava nariadenia Rím I, s tým, že úprava formálnej 

platnosti a dôkazné bremeno tým nie sú dotknuté.  

 

 Priestorovo personálna pôsobnosť je definovaná v čl.1 odsek 4 a pre účely 

nariadenia Rím II pojem členský štát znamená každý členský štát s výnimkou Dánska.  

 

                                                 
89 Collins, L.: The Conflict of Laws, second suplement to the fourteenth edition, London: 
Sweet&Maxwell Ltd, 2008, s.294. 
90 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 285. 
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 Časová pôsobnosť je riešená možno trochu komplikovane, keďže podľa čl.31 

nariadenia Rím II sa nariadenie uplatňuje na skutočnosti, ktoré spôsobili škodu a ku 

ktorým došlo po nadobudnutí účinnosti, čo po uplatnení obecných pravidiel znamená 

dvadsiaty deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, teda v konkrétnom 

prípade nariadenia Rím II je to 11. august 2007. Ustanovenie čl.32 nariadenia Rím II 

o dátume uplatnenia však stanoví, že toto nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2009 

okrem čl.29 uplatňovaného skôr. Naskytuje sa teda zaujímavá kombinácia, pretože 

udalosti, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti sa síce riadia nariadením Rím II, avšak 

uplatniť ho je možné až v konaní po 11.januári 2009, čo síce otvára priestor pre určité 

manévre stranám sporu, ale zdá sa, že je to správna interpretácia. 91 

 

 Nariadenie Rím II sa podľa čl.3 uplatňuje všeobecne, podobne ako nariadenie 

Rím I, a teda právny poriadok, na ktorý toto nariadenie odkáže sa použije bez ohľadu na 

to, či ide alebo nejde o poriadok členského štátu.  

 

5.1.3 Voľba práva 
 

 Voľba práva ako základný princíp pre zmluvné záväzky sa postupne rozširovala 

i do iných oblastí a preto ju nachádzame aj v nariadení Rím II, i napriek tomu, že 

v oblasti mimozmluvných záväzkov k voľbe dochádza len zriedka, čím je praktická 

využiteľnosť limitovaná, avšak bez ustanovenia o voľbe práva by nariadenie nebolo 

úplné.92 Preambula nariadenia Rím II v odrážke 31 nutnosť ustanovenia o voľbe práva 

vysvetľuje použitím zásady rešpektovania autonómie strán a zvýšenia právnej istoty, 

pričom voľba má byť vyjadrená alebo dostatočne preukázaná, pri zisťovaní čoho má 

súd rešpektovať úmysel strán. Ustanovenie čl.14 nariadenia Rím II umožňuje voľbu 

rozhodného práva dohodou po tom, ako došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, 

prípadne ak ide o strany vykonávajúce obchodnú činnosť je možné osobitne dojednanou 

dohodou učiniť voľbu už pred tým, ako došlo ku skutočnosti, ktorá škodu spôsobila, 

v každom prípade však voľba musí byť výslovná alebo preukázaná dostatočne 

spoľahlivo okolnosťami prípadu a nemá vplyv na práva tretích osôb. Toto ustanovenie 
                                                 
91 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s.287. 
92 Boer, Th.M.de: Party Autonomy and Its Limitations in the Rome II Regulation, Yearbook of Private 
International Law, volume IX, 2008, s. 19, 23, 29. 
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o voľbe práva pre mimozmluvné záväzky je považované za prevratné, s tým, že voľba 

je limitovaná jednak obecne tým, že iba obchodne činné osoby ju môžu uzatvoriť 

dopredu a ostatné osoby jedine po udalosti, ktorá škodu spôsobila, čo má chrániť slabšie 

strany a navyše je voľba výslovne vylúčená pre prípad porušenia súťaže v čl.6 a pre 

porušenie práva duševného vlastníctva v čl.8 nariadenia Rím II.93 Ustanovenie čl.14 

nariadenia Rím II však v odsekoch 2 a 3 prináša obmedzenie podobné nariadeniu Rím I, 

a síce ak by sa v čase, keď došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, nachádzali 

všetky podstatné prvky v krajine inej ako zvolenej, tak takáto voľba by nemala vplyv na 

uplatnenie ustanovení tejto inej krajiny, od ktorých sa nie je možné odchýliť dohodou. 

Podobne sú chránené záujmy Únie, v čl.14 odsek 3 nariadenia Rím II, pretože ak by sa 

všetky podstatné prvky nachádzali v jednom či viacerých členských štátoch, tak voľba 

iného rozhodného práva by nemala vplyv na tie ustanovenia Únie, od ktorých sa nie je 

možné odchýliť dohodou v znení zapracovanom v členskom štáte konajúceho súdu. 

Imperatívne normy v čl.16 nariadenia Rím II majú svoj význam nie len ako limit pre 

voľbu práva, ale obecne žiadne ustanovenie nariadenia Rím II neobmedzuje uplatnenie 

tých ustanovení právneho poriadku konajúceho súdu, ktorých použitie je povinné bez 

ohľadu na rozhodné právo.  

 

5.2 Civilné delikty 

5.2.1 Základné kolízne pravidlo 

 
 Všeobecným pravidlom, podľa ktorého sa spravuje mimozmluvný záväzok 

vyplývajúci z civilného deliktu je právny poriadok krajiny, na území ktorej škoda 

vznikla bez ohľadu na to, kde došlo ku skutočnosti spôsobujúcej škodu, či kde nastali 

nepriame následky. Ako k tomu dodáva odrážka 16 Preambule nariadenia Rím II, väzba 

s krajinou, kde vznikla priama škoda, teda lex loci damni, vytvára spravodlivú 

rovnováhu medzi záujmami osoby, ktorá má byť zodpovedná a poškodenou osobou. 

Všeobecné pravidlo teda zdôrazňuje priamu škodu a neberie do úvahy to, že nepriama 

škoda by mohla byť prípadne pocítená v inej krajine.94 Vývoj konceptu súvisí 

                                                 
93 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 296. 
94 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s.297. 
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i s judikatúrou Súdneho dvora a nariadením Brusel I o určovaní jurisdikcie, kde by 

v prípade deliktu či kvázi deliktu prichádzali do úvahy v podstate tri varianty, buď 

všeobecné pravidlo miesta trvalého bydliska žalovaného alebo alternatívne miesto, kde 

vznikol alebo mal vzniknúť škodlivý účinok, čo podľa judikatúry zahrňovalo miesto, 

kde škoda bola spôsobená alebo miesto, kde došlo k škodlivej činnosti.95 K rozlíšeniu 

nepriamej škody môže tiež pomôcť judikatúra k nariadeniu Brusel I, ako napríklad 

stanovenie, že miesto, kde vznikol škodlivý účinok nezahŕňa miesto, kde obeť tvrdí, že 

utrpela finančné straty v dôsledku pôvodnej škody utrpenej v inom členskom štáte.96  

 

Aby jednotné pravidlá zaručili predvídateľnosť, slovné znenie územia, na 

ktorom vznikla škoda je pre potreby nariadenia Rím II definované ako autonómny 

koncept podľa spomínanej odrážky 16 Preambule na miesto, kde vznikla priama škoda. 

Význam tohto hraničného určovateľa je nesporne veľký, keďže sa jedná o jednotné 

pravidlo pre všetky členské štáty, pričom mnohé mali v svojich národných úpravách 

rôznu úpravu, avšak pri zvážení praktický dôsledkov je treba si uvedomiť jednak vecný 

rozsah pôsobnosti nariadenia Rím II a tiež špeciálnu úpravu deliktov podľa čl.5-9 

nariadenia Rím II, a teda všeobecné pravidlo sa vzťahuje na delikty nezahrnuté do tejto 

špeciálnej úpravy, alebo ak je na jeho použitie odkázané. Všeobecné pravidlo však 

vyriešilo problém rozptýlenej škody, teda pokiaľ by škoda vznikla na viacerých 

miestach v rôznych štátoch, použije sa tzv. mozaiková úprava akumulácie jednotlivých 

škôd, určí sa rozhodné právo pre jednotlivé časti škody, podľa toho kde vznikla. Výskyt 

podobného javu je však menej pravdepodobný s ohľadom na rozsah pôsobnosti 

všeobecného pravidla, pretože prípad rozptýlenej škody je častejší v súvislosti 

s osobnostným právom, právom na súkromie, na ochranu osobnosti, ktoré sú však 

z pôsobnosti nariadenia Rím II vylúčené. 97 

 

Za krajinu, na ktorej území škoda vznikla sa má považovať v prípade újmy na 

zdraví krajina, kde k tejto újme došlo a ak ide o škodu na majetku krajina, kde sa 

                                                 
95Rozhodnutie Súdneho dvora C-21/76, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976J0021:EN:HTML , 14.3.2010. 
96 Rozhodnutie Súdneho dvora C-220/88, http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0
364 , 14.3.2010.  
97 Hohloch, G.: Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connection and Substantive Scope: The Basic 
Principles, Yearbook of Private International Law, volume IX, 2008, s. 7, 9-10. 
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majetok poškodil ako uvádza odrážka 17 Preambule nariadenia Rím II. Zložitejšia je 

situácia ak ide o škodu nie na základe újmy na zdraví či na majetku, ale o inú 

ekonomickú újmu, kedy sa teda použije miesto kde škoda bola utrpená, ak by však táto 

bola utrpená vo viac ako jednej krajine, použije sa práve spomenutá mozaiková 

úprava.98 

 

Zo všeobecného pravidla krajiny, na území ktorej škoda vznikla, je v čl.4 odsek 

2 nariadenia Rím II stanovená výnimka pokiaľ osoba, ktorá má byť zodpovedná 

a poškodená osoba majú obe obvyklý pobyt v tej istej krajine v čase vzniku škody, tak 

sa civilný delikt spravuje právnym poriadkom tejto krajiny. Pojem obvyklý pobyt je 

autonómne definovaný v čl.23 nariadenia Rím II, podľa ktorého sa za obvyklý pobyt 

obchodných spoločností alebo iných subjektov, či už s právnou subjektivitou alebo bez 

nej, považuje miesto ich ústredia, ak škodu spôsobila pobočka, zastúpenie alebo iná 

organizačná zložka, je to miesto, kde sa táto nachádza a pre fyzickú podnikajúcu osobu 

je to hlavné miesto jej podnikania. Dalo by sa teda dovodiť, že termín obvyklý pobyt 

odkazuje na skutočné centrum ľudských aktivít, podporených relevantnou vôľou osoby, 

ktorej sa týka.99  

 

Ak by však zo všetkých okolností veci bolo zrejmé, že civilný delikt má zjavne 

užšiu väzbu s inou krajinou, použije sa podľa ustanovenia čl.4 odsek 3 nariadenia Rím 

II právny poriadok tejto krajiny, pričom tento užší vzťah sa môže zakladať najmä na už 

existujúcom vzťahu medzi stranami. Tento článok sa podľa odrážky 18 Preambule 

nariadenia Rím II má chápať ako tzv. úniková klauzula, pokiaľ hraničný určovateľ 

miesta, kde škoda vznikla ani obvyklý pobyt by neboli vhodné. Zjavne užší vzťah 

deliktu s inou krajinou by musela preukázať strana, ktorá sa na toto ustanovenie chce 

odvolať a zjavne užšia väzba znamená, že bude potrebné dokázať vysoký prah 

spojitosti, či už založený na existujúcom vzťahu medzi stranami, alebo faktoroch 

súvisiacich so stranami, či dôsledkami deliktu.100 

 

                                                 
98 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 297. 
99 Hohloch, G.: Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connection and Substantive Scope: The Basic 
Principles, Yearbook of Private International Law, volume IX, 2008, s. 12. 
100 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 298-299. 
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5.2.2 Zodpovednosť za výrobok 
 

 Ustanovenie čl.5 nariadenia Rím II upravuje voľbu rozhodného práva v prípade 

mimozmluvného záväzku vyplývajúceho zo škody spôsobenej výrobkom, bez toho aby 

bol dotknutý čl.4 odsek 2. Pojem výrobok síce nie je v nariadení definovaný, ale 

akceptuje sa, že zahŕňa všetky hnuteľnosti, dokonca aj tie inkorporované do inej 

hnuteľnosti či nehnuteľnosti, vrátane elektriny, čo je veľmi široká škála pojmu. Aby 

boli splnené ciele spravodlivého rozdelenia rizika, ochrany spotrebiteľa, vyváženým 

riešením je vytvorenie kaskádového systému kolíznych kritérií spolu s požiadavkou 

predvídateľnosti, ako uvádza odrážka 20 Preambule nariadenia Rím II. Zodpovednosť 

za výrobok sa teda spravuje buď právnym poriadkom krajiny, kde mala poškodená 

osoba svoj obvyklý pobyt v čase vzniku škody, ak sa toto neuplatní, tak sa spravuje 

právom krajiny, v ktorej sa výrobok nadobudol, alebo poslednou možnosťou je krajina, 

v ktorej vznikla škoda, pričom všetky tri kritéria musia zároveň spĺňať to, že v danej 

krajine je výrobok uvedený na trh. Poškodená osoba nemusí byť nevyhnutne 

i spotrebiteľom, ale ide o akúkoľvek osobu, ktorá utrpela škodu spôsobenú výrobkom 

a požiadavka uvedenia na trh neznamená nutne, že výrobok musí na trh uviesť výrobca, 

môže to byť i distribútor či maloobchodník. Súvisí s tým však požiadavka 

predvídateľnosti, aby osoba, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, mohla rozumne 

predvídať uvedenie výrobku alebo výrobku rovnakého druhu na trh v krajine, ktorej 

právo sa má podľa uvedených pravidiel uplatniť, v opačnom prípade, ak uvedenie na trh 

predvídateľné nebolo, uplatní sa právo krajiny, kde má osoba, o ktorej sa tvrdí, že je 

zodpovedná, svoj obvyklý pobyt. K rovnakému záveru by sa malo dospieť i vtedy, ak 

by nebola u predošlých pravidiel splnená požiadavka uvedenia na trh. V každom 

prípade, variant únikovej doložky rovnako ako u všeobecného pravidla stanoví, že ak je 

zo všetkých okolností veci zrejmé, že má delikt zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, 

uplatní sa jej právny poriadok. Zjavne užšia väzba môže byť založená napríklad na už 

existujúcom vzťahu, čo priamo uvádza nariadenie, prípadne by sa úniková doložka 

mohla aktivovať, ak by išlo o zodpovednosť voči okoloidúcemu, teda osoby poškodenej 

výrobkom bez akéhokoľvek vzťahu k predajcovi a bez toho, aby táto osoba výrobok 
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používala a tak by sa použitím únikovej doložky dalo dopracovať k použitiu práva 

krajiny, kde škoda vznikla. 101  

 

5.2.3 Nekalá súťaž a konanie obmedzujúce slobodnú súťaž 
 

 Ustanovenie čl.6 nariadenia Rím II špecifikuje pravidlá o výbere rozhodného 

práva pre nekalú súťaž a konania obmedzujúce slobodnú súťaž. Od ustanovenia 

uvedeného článku sa nie je možné odchýliť dohodou, čo by mohlo byť odôvodnené 

i tým, že daná matéria sa okrem súkromných záujmov dotýka a vzťahuje i na veci 

verejné.102 K tomu odrážka 21 Preambule nariadenia Rím II dodáva, že toto osobitné 

pravidlo v čl.6 nie je výnimkou zo všeobecného pravidla, ale skôr jeho spresnením a vo 

veciach nekalej súťaže má kolízna norma chrániť účastníkov hospodárskej súťaže, 

spotrebiteľov a širokú verejnosť. Konkrétne pravidlo v čl.6 odsek 1 nariadenia Rím II 

stanovuje, že mimozmluvný záväzok vyplývajúci z nekalej súťaže sa spravuje právom 

krajiny, kde došlo alebo mohlo dôjsť k poškodeniu konkurenčných vzťahov alebo 

kolektívnych záujmov spotrebiteľa. Nejasnosti by mohol snáď spôsobiť pojem nekalá 

súťaž, ktorý bude musieť byť interpretovaný autonómne a vzorom by mohla byť 

napríklad definícia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorá 

nekalú súťaž definuje ako každú súťažnú činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam 

v priemyslu a obchode, a taktiež je možné, že sa budú brať do úvahy iba priame 

a podstatné prejavy činností nekalej súťaže.103 Ustanovenie čl.6 odsek 2 navyše 

stanovuje, že ak prejav nekalej súťaže poškodzuje záujmy výlučne určitého 

spotrebiteľa, uplatní sa všeobecné pravidlo čl.4 nariadenia Rím II.  

 

 Pre konania obmedzujúce slobodnú súťaž stanoví čl.6 odsek 3 nariadenia Rím II, 

že záväzky vyplývajúce z týchto konaní sa spravujú právnym poriadkom krajiny, na 

ktorej trhu má alebo by mohlo obmedzenie mať účinok a v prípade, že by mohlo ísť 

o účinok vo viacerých krajinách, osoba žiadajúca náhradu môže založiť svoj nárok na 

práve súdu konajúcej krajiny, ak je účinok na jej trhu priamy a značný. Preambula 

                                                 
101 Hubert, P.: International Product Liability, Yearbook of Private International Law, volume IX, 2008, s. 
37-46. 
102 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 304. 
103 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 306. 



 54 

k tomu v odrážke 2 vysvetľuje, že pre účely nariadenia Rím II by mal pojem 

obmedzenia hospodárskej súťaže zahŕňať napríklad zákazy dohôd medzi podnikmi, 

rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy, ak sú podľa čl.101 a 102 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie alebo podľa práva členského štátu zakázané. Otázne by 

možno bolo či záležitosti súvisiace so štátnymi podporami nie výslovne spomenuté 

v odkaze na Zmluvu o fungovaní o Európskej únii, by tiež spadali do rozsahu pravidla 

čl.6 odsek 3, avšak s ohľadom na účel sa dá dovodiť pozitívna odpoveď.104  

 

 Pokiaľ by došlo k mimozmluvnému záväzku vyplývajúcemu z nekalej súťaže 

a zároveň i z obmedzenia hospodárskej súťaže a stanovené pravidlá by viedli k použitiu 

rôznych právnych poriadkov, je zrejme nutné akceptovať to, že osoba žiadajúca náhradu 

by si mohla vybrať podľa ktorého právneho poriadku založí svoj nárok. 105 

 

5.2.4 Poškodenie životného prostredia 
 

 Ustanovenie čl.7 nariadenia Rím II stanoví, že mimozmluvný záväzok 

vyplývajúci z poškodenia životného prostredia, vrátane škody spôsobenej osobám alebo 

na majetku, sa spravuje rozhodným právom určeným podľa všeobecného pravidla v čl.4 

odsek 1, teda podľa krajiny, kde škoda vznikla, pokiaľ sa osoba žiadajúca náhradu 

nerozhodne založiť svoj nárok podľa práva krajiny, kde došlo k skutočnosti, ktorá 

škodu spôsobila. Preambula nariadenia Rím II k tomu vysvetľuje v odrážke 24, 

respektíve dáva návod na chápanie pojmu poškodenie životného prostredia ako 

nepriaznivej zmeny prírodného zdroja, ako je voda, zem, vzduch alebo znehodnotenie 

zdroja, či narušenie variability živých organizmov. Osobitné pravidlo, ktoré v podstate 

umožňuje poškodenej osobe si vybrať rozhodné právo a tým ju stavia do zvýhodnenej 

pozície je v odrážke 32 Preambule nariadenia Rím II ospravedlnené dôležitosťou 

ochrany životného prostredia už podľa primárneho práva, záujmom na vysokej úrovni 

jeho ochrany, zásadou starostlivosti a prevencie, nápravy ohrozenia predovšetkým pri 

zdrojoch a zásadou náhrady škody znečisťovateľom. Toto osobitné postavenie má 

                                                 
104 Hellner, M.: Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition, Yearbook of Private 
International Law, volume IX, 2008, s. 69. 
105 Hellner, M.: Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition, Yearbook of Private 
International Law, volume IX, 2008, s. 69. 
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význam práve pri poškodení životného prostredia, keďže sa často jedná o tzv. distančné 

delikty, kedy následok alebo účinok škodnej udalosti prekračuje hranice krajín a čo sa 

týka času, kedy poškodená osoba môže uplatniť svoju voľbu, táto otázka by sa mala 

riadiť právom súdu konajúcej krajiny, čo je ako interpretačný návod stanovené iba 

v Preambule nariadenia Rím II, i keď sa v podstate jedná o kolízne pravidlo.106 Ako 

kompenzácia tvrdosti pre znečisťovateľa by sa mohlo použiť ustanovenie čl.17 

nariadenia Rím II, o pravidlách bezpečnosti a teda pokiaľ by znečisťovateľ v mieste 

a čase vzniku udalosti spôsobujúcej škodu spĺňal všetky tam stanovené pravidlá 

bezpečnosti, mohlo by sa to zohľadniť ako zmierňujúci faktor, rozhodne však nie za 

účelom vylúčenia zodpovednosti.107  

 

5.2.5 Poškodenie práva duševného vlastníctva 
 

 Nariadenia Rím II stanovuje v čl.8 kolízne pravidlá pre prípad civilného deliktu 

z porušenia práva duševného vlastníctva, ktoré sa podľa čl.13 uplatňuje i na účely 

kapitoly III o kvázi deliktoch a od rozhodného práva určeného podľa čl.8 sa nie je 

možné odchýliť dohodou. Konkrétne pravidlo teda v čl.8 odsek 1 nariadenia Rím II 

stanoví, že mimozmluvný záväzok vyplývajúci z porušenia práva duševného vlastníctva 

sa spravuje právom krajiny, na území ktorej je právo chránené. Tento princíp je 

podľa odrážky 26 Preambule nariadenia Rím II zachovaný ako univerzálne platná 

zásada lex loci protectionis a pojem duševného vlastníctva sa má ako autonómny pojem 

vykladať v zmysle autorského práva a sním súvisiacich, práva sui generis na ochranu 

databáz ako aj práva priemyslového vlastníctva. V prípade porušenia práva duševného 

vlastníctva Spoločenstva, dnes Únie, sa bude mimozmluvný záväzok spravovať právom 

krajiny, na území ktorej k porušeniu došlo, pokiaľ ide o otázky, ktoré by neboli 

v príslušnom nástroji Únie upravené. V tomto prípade je odchýlenie sa od pravidla 

krajiny, na území ktorej je právo chránené, logickým dôsledkom toho, že ochrana 

v prípade duševného vlastníctva Únie má nadnárodnú povahu a teda by takto nebolo 

možné rozhodné právo určiť.108 Nariadenie Rím II tak poskytuje jednotné kolízne 

pravidlá pre prípad porušenia práva duševného vlastníctva, avšak podľa niektorých 
                                                 
106 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 291. 
107 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 311. 
108 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 314. 
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názorov sa v tejto sfére nejedná o zvýšenie právnej istoty, pretože neposkytuje ten 

správny kompromis medzi právnou istotou a flexibilitou, použité pravidlá dostatočne 

neodôvodňuje a zároveň nerieši tlak medzi používanou zásadou teritoriality 

a globálnosťou, ktorú prináša nové digitálne  prostredie.109 

 

5.2.6 Protestné pracovné opatrenie kolektívneho vyjednávania  
 

 Ustanovenie čl.9 nariadenia Rím II vymedzuje rozhodné právo v prípade 

zodpovednosti osoby v postavení zamestnanca alebo zamestnávateľa alebo organizácie 

zastupujúcej ich profesijné záujmy za škodu spôsobenú plánovaným alebo 

prebiehajúcim protestným pracovným opatrením kolektívneho vyjednávania, ktorým by 

podľa odrážky 27 Preambule nariadenia Rím II mohol byť štrajk alebo výluky, avšak 

samotný obsah tohto pojmu sa líši a jeho vymedzenie je závislé na predpisoch 

jednotlivých členských štátov, takisto ako aj podmienky týkajúce sa práva na vykonanie 

tejto akcie a na právne postavenie odborov, ktoré podľa nasledujúcej odrážky sa určujú 

v zmysle vnútroštátneho poriadku členských štátov. V každom prípade, zásadou podľa 

čl.9 je, že pokiaľ by nedošlo k voľbe práva, spomenutej vyššie, ani by neboli splnené 

podmienky čl.4 odsek 2 nariadenia Rím II, teda osoba zodpovedná aj poškodená by 

nemali svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine, tak rozhodný je právny poriadok krajiny, 

kde sa protestné pracovné opatrenie vykonalo alebo malo vykonať, odôvodnené 

v odrážke 27 Preambule nariadenia Rím II tým, že takto budú chránené práva 

a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Zaujímavé je, že ustanovenie o protestných 

pracovných opatreniach sa v pôvodnom návrhu nariadenia Rím II nenachádzalo, 

a doplnené bolo až Európskym parlamentom a taktiež to, že sa vzťahuje nie len na 

prebiehajúce ale i na plánované protestné akcie napriek tomu, že rozhodné právo určuje 

zodpovednosť za škodu takýmto protestným opatrením spôsobenú, avšak mohlo by sa 

predbežne uvažovať, že pod pojem škoda bude možné zahrnúť i prípadný súdny príkaz 

v súvislosti s hroziacim, teda plánovaným opatrením.110 Nejednoznačná je i otázka 

v prípade použitia čl. 9 nariadenia Rím II a jeho vzťahu k tretím stranám ako aj 

zložitejšie situácie nadnárodných protestných akcií, kde sa zrejme bude musieť určiť 
                                                 
109 Boschiero, N.: Infringment of Intellectual Property Rights, Yearbook of Private International Law, 
volume IX, 2008, s. 111. 
110 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 314-316. 
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krajina, kde bola táto akcia centralizovaná, ak by však toto možné nebolo, tak zrejme 

bude nutné pristúpiť k mozaikovej úprave, z čoho teda vyplýva, že prínos čl.9 

nariadenia Rím II nemožno poprieť v tom zmysle, že vôbec ponúka konfliktné pravidlo, 

avšak jeho skutočnú užitočnosť zrejme potvrdí až jeho používanie.111  

 

5.3 Bezdôvodné obohatenie, konanie bez príkazu a predzmluvná 

zodpovednosť 

5.3.1 Bezdôvodné obohatenie 
 

 Bezdôvodné obohatenie je prvé z trojice iných mimozmluvných záväzkov, teda 

vzťahov vznikajúcich inak ako z civilného deliktu, a je pravdepodobné, že sa bude 

jednať o autonómne vymedzenie pojmu podobne ako pre konanie bez príkazu 

a predzmluvnú zodpovednosť.112 Ustanovenie čl.10 nariadenia Rím II konkrétne 

stanoví, že ak sa mimozmluvný záväzok z bezdôvodného obohatenia, vrátane 

neoprávnene prijatej platby, týka vzťahu, ktorý už medzi stranami existuje, ako 

napríklad zmluva alebo civilný delikt, ktorý má úzku väzbu s bezdôvodným 

obohatením, tak sa mimozmluvný záväzok spravuje tým istým právom ako tento vzťah. 

Ak by však takto nebolo možné určiť rozhodné právo, tak podľa čl.10 odsek 2 

nariadenia Rím II, pokiaľ majú obe strany obvyklý pobyt v tej istej krajine v čase, keď 

došlo ku skutočnosti spôsobujúcej bezdôvodné obohatenie, tak sa uplatní právo tejto 

krajiny. Pokiaľ by však stále nebolo možné rozhodné právo určiť, nasledujúci odsek 3 

čl.10 nariadenia Rím II prináša variantu použitia práva krajiny, na území ktorej 

k bezdôvodnému obohateniu došlo a taktiež je tu možnosť použitia únikovej doložky 

v odseku 4, pokiaľ by bolo zo všetkých okolností zrejmé, že má mimozmluvný záväzok 

zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, použije sa jej právny poriadok.  

 

 

 

                                                 
111 Moreno, G.: The Law Applicable to a Non-Contractual Obligation with Respect to an Industrial 
Action, Yearbook of Private International Law, volume IX, 2008, s. 119, 124-125. 
112 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 292, 294. 
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5.3.2 Konanie bez príkazu- negotiorum gestio  
 

 Konanie bez príkazu alebo negotiorum gestio je ďalší vzťah zvlášť upravený 

v čl. 11 nariadenia Rím II, kde sa uvádza, že ak sa mimozmluvný záväzok vyplývajúci 

z konania bez riadneho oprávnenia v súvislosti s obstaraním záležitosti inej osoby týka 

existujúceho vzťahu medzi stranami, ako napríklad zmluvy alebo civilného deliktu, tak 

tým istým právom, ktorým sa spravuje tento vzťah sa spravuje i mimozmluvný záväzok 

z negotiorum gestio. Ide o podobnú konštrukciu ako v prípade bezdôvodného 

obohatenie a preto rovnako ak nie je možné rozhodné právo určiť v súvislosti s už 

existujúcim vzťahom, použije sa právo krajiny obvyklého pobytu oboch strán v čase, 

keď došlo k skutočnosti, ktorá škodu spôsobila, prípadne ak stále nebude možné 

rozhodné právo určiť, pristúpi sa k použitiu práva krajiny, kde sa konanie uskutočnilo 

a taktiež je možné uplatniť únikovú doložku ak by bolo zo všetkých okolností veci 

zrejmé, že ide o zjavne užšiu väzbu s inou krajinou.  

 

5.3.3 Predzmluvná zodpovednosť 
 

 Ako uvedené vyššie, predzmluvná zodpovednosť bola vyňatá z pôsobnosti 

nariadenia Rím I a tvorí tretí typ zvlášť upravených mimozmluvných záväzkov. 

Zásadnou otázkou je samotný pojem predzmluvná zodpovednosť, respektíve jeho 

rozsah, ktorý odrážka 30 Preambule nariadenia Rím II ako autonómny pojem vysvetľuje 

tak, že by mal zahŕňať porušenie povinnosti poskytnúť všetky potrebné informácie 

k uzatvoreniu zmluvy a konania vedúce k zlyhaniu rokovaní o zmluve, avšak ide len 

o záväzky, ktoré priamo súvisia s rokovaniami pred uzavretím zmluvy, a teda napríklad 

prípadná újma na zdraví osoby rokujúcej sa posúdi podľa obecného čl.4 alebo iných 

použiteľných ustanovení nariadenia Rím II. Základným pravidlom v čl.12 odsek 1 

nariadenia Rím II pre určenie rozhodného práva mimozmluvného záväzku 

vyplývajúceho z rokovaní pred uzatvorením zmluvy a to bez ohľadu na to, či 

k uzatvoreniu zmluvy došlo alebo nie, je použitie právneho poriadku, ktorým sa 

spravuje alebo by sa spravovala zmluva samotná. A teda napriek tomu, že matéria 

predzmluvnej zodpovednosti je vyňatá z pôsobnosti nariadenia Rím I, základom je aj 

tak použitie práva rozhodného podľa zmluvného záväzku a tak je v podstate zaručená i 
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prípadná ochrana slabších strán, ak by išlo o zmluvu so slabšou stranou ako popísané 

vyššie, kde by sa ochrana takto vzťahovala i na jednania predchádzajúce uzatvoreniu 

zmluvy.113 V prípade, že rozhodné právo by nebolo možné určiť pomocou práva, 

ktorým sa spravuje alebo by sa mala zmluva spravovať, čo by síce mala byť skôr 

výnimočná situácia, ktorá by mohla nastať ak by došlo k ukončeniu už predzmluvných 

jednaní so zamýšľanou veľmi komplexnou zmluvou 114, vtedy sa podľa čl.12 odsek 2 

nariadenia Rím II, postupuje nasledovne. Rozhodným právom bude právny poriadok 

krajiny, kde škoda vznikla, bez ohľadu na to, kde došlo ku skutočnosti spôsobujúcej 

škodu a bez ohľadu na to, kde nastali nepriame následky, alebo bude rozhodným právny 

poriadok krajiny, kde majú strany svoj obvyklý pobyt v čase keď došlo ku skutočnosti 

spôsobujúcej škodu, prípadne úniková doložka ak by zo všetkých okolností veci bolo 

zrejmé, že mimozmluvný záväzok má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, bude sa 

spravovať jej právnym poriadkom. Toto ustanovenie je síce na prvý pohľad veľmi 

podobné všeobecnému pravidlu v čl.4 nariadenia Rím II, avšak určitá odlišnosť je pri 

posúdení obvyklého pobytu strán, kde je relevantný časový okamih keď došlo 

k skutočnosti, ktorá škodu spôsobila, podobne ako u bezdôvodného obohatenia 

a konania bez príkazu, na rozdiel od čl.4, kde je podstatný čas vzniku škody a dôvodom 

tejto odlišnosti bolo zrejme uľahčenie určenia rozhodného okamihu, avšak nie je úplne 

zrejmé či k tomu aj došlo, keďže interpretácia toho, čo vlastne predstavuje skutočnosť, 

ktorá škodu spôsobila je rozdielna.115 

 

5.4 Spoločné pravidlá a ďalšie ustanovenia 

 

 Ustanovenie čl. 15 nariadenia Rím II určuje rozsah použitia rozhodného práva, 

ktoré sa podľa príkladného uvedenia použije najmä na podmienky a rozsah 

zodpovednosti, okolnosti vylučujúce zodpovednosť, obmedzenia a rozdelenia 

zodpovednosti, existenciu, povahu a výšku škody či požadovaného odškodnenia, 

opatrenia, ktoré súd môže prijať, aby napríklad zabránil ďalšej škode, otázku, či právo 

na uplatnenie náhrady škody je možno previesť, okruh osôb, ktoré majú právo na 

                                                 
113 Volders, B.: Culpa in Contrahendo in the Conflict of Laws, Yearbook of Private International Law, 
volume IX, 2008, s. 133. 
114 Volders, B.: op. cit. sub. 113, s. 134. 
115 Volders, B.: op. cit. sub. 113, s. 135. 
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náhradu škody, ktorú utrpeli osobne, zodpovednosť za konanie iných osôb a spôsob, 

ktorým môže záväzok zaniknúť vrátane noriem o premlčaní či preklúzii. 

 

 Imperatívne normy v čl. 16 nariadenia Rím II spomenuté vyššie sú v podstate 

súčasťou kompromisu 116, pretože v porovnaní s nariadením Rím I sa tu jedná o použitie 

ustanovení právneho poriadku štátu konajúceho súdu, na rozdiel od nariadenia Rím I, 

kde je i možnosť použitia imperatívnych noriem tretieho štátu ako opísané v rámci 

kapitoly o nariadení Rím I.  

 

 Obmedzený rozsah imperatívnych noriem je potrebné podľa názoru Moniky 

Pauknerovej posudzovať v súvislosti s pravidlami bezpečnosti, ktoré môžu byť práve 

imperatívnymi normami i práva tretieho štátu a môžu tak napraviť dosah čl.16 

o imperatívnych normách.117 Pravidlá bezpečnosti majú podľa odrážky 34 Preambule 

nariadenia Rím II zabezpečiť rovnováhu medzi stranami a zohľadniť pravidlá 

bezpečnosti platné v krajine, kde došlo ku skutočnosti zakladajúcej nárok na náhradu 

škody aj vtedy, ak sa spravuje iným právnym poriadkom a pojem pravidlá bezpečnosti 

by mal zahŕňať všetky pravidlá súvisiace s bezpečnosťou a správaním ako napríklad 

pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. Podľa ustanovenie čl.17 nariadenia Rím II sa na 

tieto pravidlá bezpečnosti musí brať ohľad, pokiaľ je to vhodné, ako na skutkovú 

okolnosť pri hodnotení správania osoby, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná.  

 

 Možnosť poškodenej osoby priamo žalovať poistiteľa zodpovednej osoby 

pripúšťa čl.18 nariadenia Rím II, ak to umožňuje právo rozhodné pre mimozmluvný 

záväzok alebo právo rozhodné pre poistnú zmluvu. Poškodená osoba si tak môže vybrať 

medzi rozhodným právom mimozmluvného záväzku alebo poistnej zmluvy pri 

rozhodovaní či podať žalobu priamo na poistiteľa a čas dokedy táto voľba má byť 

učinená sa pravdepodobne bude riadiť lex fori.118 

 

Subrogácia ohľadne mimozmluvných záväzkov upravená v čl.19 nariadenia Rím 

II odpovedá úprave zákonnej subrogácie pre zmluvné záväzky v čl.15 nariadenia Rím I, 

                                                 
116 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 298. 
117 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 298. 
118 Collins, L.: op. cit. sub. 89, s. 324. 
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a preto iba odkážem na to, čo už bolo uvedené v rámci kapitoly o nariadení Rím I, 

s tým, že to isté sa týka i úpravy spoločného záväzku v čl.20 nariadenia Rím II 

a korešpondujúcemu čl.16 nariadenia Rím I a taktiež úpravy dôkazného bremena v čl.22 

nariadenia Rím II a tomu zodpovedajúcemu ustanoveniu v čl.18 nariadenia Rím I. 

Formálnu platnosť upravuje čl.21 nariadenia Rím II a to tak, že jednostranný právny 

úkon týkajúci sa mimozmluvného záväzku je formálne platný ak spĺňa formálne 

požiadavky práva, ktorým sa spravuje daný mimozmluvný záväzok alebo práva krajiny, 

kde sa úkon urobil.  

 

 Vylúčenie spätného a ďalšieho odkazu v čl.24 nariadenia Rím II opäť odpovedá 

úprave v čl.20 nariadenia Rím I, takisto i čl.25 nariadenia Rím II o postupe v prípade 

štátu s viacerými právnymi systémami je rovnako upravený v čl.22 nariadenia Rím I. 

Výhrada verejného poriadku v čl.26 nariadenia Rím II má síce rovnaké znenie ako čl.21 

nariadenia Rím I, avšak tu má svoj špecifický význam zvlášť s ohľadom na odrážku 32 

Preambule nariadenia Rím II, podľa ktorej je možné v závislosti od okolností prípadu 

a práva súdu konajúceho štátu odmietnuť uplatnenie niektorého ustanovenia 

rozhodného práva, ktoré by malo za následok priznanie nekompenzačnej exemplárnej 

alebo represívnej náhrady škody. Zrejme sa tu myslí otázka tzv. punitive damages, ktoré 

v právnom prostredí USA umožňujú exemplárne potrestanie, avšak v európskych 

štátoch to väčšinou akceptované nebude práve s odvolaním sa na verejný poriadok.119 

Ustanovenie čl.27 stanovuje, že nariadenie Rím II nemá vplyv na uplatňovanie 

ustanovení práva Únie, ktoré by obsahovali kolízne normy pre mimozmluvné záväzky 

v osobitných veciach. Vzťah k existujúcim medzinárodným dohovorom je opäť v čl.28 

nariadenia Rím II upravený rovnako ako v čl.25 nariadenia Rím I, a teda ak ide 

o medzinárodné zmluvy, ktorými sú viazané výlučne členské štáty, má nariadenie Rím 

II prednosť, avšak prednosť nemá ak sú viazané členské aj ďalšie štáty, čím sú 

rešpektované medzinárodnoprávne záväzky, z ktorých významný je napríklad Haagsky 

dohovor o rozhodnom práve pre dopravné nehody.120 Ustanovenie čl.30 nariadenia Rím 

II stanoví povinnosť Komisie predložiť doložku o preskúmaní a uplatňovaní nariadenia 

Rím II najneskôr do augusta roku 2011 a musí obsahovať správu o spôsobe používania 

cudzieho práva v praxi na základe tohto nariadenia a štúdiu o dôsledkoch používania 
                                                 
119 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 301. 
120 Pauknerová, M.: op. cit. sub. 7, s. 302. 
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spomínaného Haagskeho dohovoru o rozhodnom práve pre dopravné nehody, čo je 

vnímané ako dôležitá otázka a odrážka 33 Preambule nariadenia Rím II k tomu dodáva, 

že už podľa súčasných pravidiel o výške náhrady škody obetiam dopravných nehôd, 

ktoré sa stali v inom štáte, než je obvyklý pobyt obete a v prípade újmy na zdraví, má 

súd konajúci vo veci zohľadniť všetky relevantné okolnosti obete, hlavne skutočnú 

škodu a náklady na zdravotnícku starostlivosť.  
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6. Nariadenie vo veciach vyživovacej povinnosti 

6.1 Obecné otázky 

 

 Otázky súvisiace s vyživovacou povinnosťou sú upravené v relatívne novom 

nariadení č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní 

a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, ďalej len 

nariadenie o vyživovacej povinnosti. Podľa jeho čl.76 sa však toto nariadenie začne 

uplatňovať od 18. júna 2011 za predpokladu, že Haagsky protokol rozobratý nižšie sa 

k tomuto dňu bude uplatňovať v Únii, inak odo dňa jeho uplatňovania. Rozsah 

pôsobnosti je určený v čl.1 nariadenia o vyživovacej povinnosti, podľa ktorého sa 

vzťahuje na vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z rodinných vzťahov, príbuzenstva, 

manželstva alebo švagrovstva, k čomu Preambula dodáva v odrážke 11, že by rozsah 

pôsobnosti nariadenia mal pokrývať každú vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov a jedná sa o autonómny pojem. V ustanovení čl.2 nariadenia o vyživovacej 

povinnosti sú vymedzené pojmy pre účely nariadenia, kde je okrem iného stanovené, že 

pojem súd zahŕňa aj správne orgány a pojem štátna príslušnosť sa v nahrádza pojmom 

domicil v tých štátoch, ktoré ho používajú.  

 

Kolízne normy v nariadení o vyživovacej povinnosti už podľa odrážky 21 

Preambule stanovujú rozhodné právo len pre vyživovaciu povinnosť a nie pre rodinné 

vzťahy samotné, ktoré naďalej ostávajú v kompetencii členských štátov. Určenie 

rozhodného práva je riešené v čl.15 nariadenia o vyživovacej povinnosti odkazom na 

Haagsky protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť z roku 2007, ďalej len 

Protokol, ktorý rozhodnutím Rady z 30. novembra 2009 schvaľuje Európske 

spoločenstvo a v rámci Európskej únie sa pravidlá Protokolu podľa čl.4 uvedeného 

rozhodnutia budú predbežne vykonávať od 18. júna 2011, čo je dátum uplatňovania 

nariadenia o vyživovacej povinnosti, a to aj v prípade, že by Protokol podľa jeho čl.25 

ešte v platnosti nebol, k čomu sú potrebné dve ratifikácie. Ustanovenie čl.3 rozhodnutia 

Rady uvádza, že sa nevzťahuje na Dánsko a Spojené kráľovstvo a na základe takejto 

prípadnej viazanosti nariadenie o vyživovacej povinnosti rozlišuje dve skupiny 

rozhodnutí a následného uznania a vykonateľnosti podľa toho, či sú rozhodnutia vydané 
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v štáte viazanom alebo neviazanom Protokolom. Protokol bol prijatý, aby doplnil 

haagsky Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny 

z roku 2007 a jedná sa o medzinárodný inštrument, ku ktorému podľa jeho čl.24 môže 

pristúpiť aj Európska únia ako organizácia regionálnej hospodárskej integrácie.  

 

6.2 Rozhodné právo 

 

 Rozhodné právo určené Protokolom je podľa jeho čl.2 charakteristické 

všeobecným uplatnením, to znamená, že sa použije i v prípade odkazu na právo tretieho 

štátu. Široký rozsah pôsobnosti podľa čl.1 Protokolu zahŕňa vyživovaciu povinnosť 

z rodinných vzťahov, rodičovstva, manželstva, alebo švagrovstva, v podstate ide 

o rodinné vzťahy tak ako je to určené i v rámci nariadenia o vyživovacej povinnosti. 

Otázne by mohlo byť postavenie zväzku osôb rovnakého pohlavia, ktoré v Protokole nie 

sú výslovne spomenuté. Andrea Bonomi k tomu uvádza, že mlčanie je v tomto prípade 

úmyselné vzhľadom na rozdielnosť vnímania členskými štátmi a preto pre štáty, ktoré 

takéto zväzky neuznávajú, Protokol jednoducho nebude aplikovateľný a naopak štáty 

uznávajúce zväzky osôb rovnakého pohlavia budú prípadné nároky môcť riešiť na 

základe analógie k manželstvu alebo podľa obecných pravidiel, čo síce nepovedie 

k jednotnosti aplikácie, avšak obidve riešenie sa dajú vnímať ako legitímne.121 Štáty 

však v každom prípade majú možnosť použitia čl.13 Protokolu a tak odmietnuť 

uplatnenie právneho poriadku určeného, pokiaľ by jeho účinky boli v zjavnom rozpore 

s verejným poriadkom štátu konajúceho súdu.  

 

 Všeobecné kritérium rozhodného práva je podľa čl.3 Protokolu obvyklý pobyt 

oprávneného, ktorého zmena má za následok i zmenu uplatňovaného právneho 

poriadku. Osobitné kritériá nachádzame v čl.4 v podstate pre vzťahy rodičov voči 

deťom a naopak, kde je stanovené, že ak by podľa rozhodného práva určeného 

všeobecne oprávnenému nárok na výživné nevznikol, uplatní sa právo štátu konajúceho 

súdu. Akokoľvek, pokiaľ by oprávnený podal návrh na príslušný orgán štátu obvyklého 

pobytu povinného, uplatní sa právo tejto krajiny, jedine ak by priznanie nároku takto 

                                                 
121 Bonomi, A.: Hague Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations, Yearbook of Private 
International Law, volume X, 2009, s. 339.  
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nebolo možné, použije sa právo obvyklého pobytu oprávneného. Ak by však stále 

nebolo možné nárok priznať, použije sa právo štátu spoločného štátneho občianstva 

oprávneného a povinného. Osobitné kritérium je v čl.5 Protokolu i v otázkach manželov 

a bývalých manželov, podľa ktorého ak by jeden z manželov namietol uplatnenie 

všeobecného kritéria kvôli tomu, že právo iného štátu má s manželstvom užšiu väzbu, 

použije sa jeho právny poriadok. Osobitné pravidlo odporovateľnosti v čl.6 Protokolu 

stanoví možnosť namietať vyživovaciu povinnosť, ak by táto neexistovala ani podľa 

práva obvyklého pobytu povinného, ani podľa práva štátu ich prípadného spoločného 

občianstva, s výnimkou vzťahu rodiča k dieťaťu a vzťahov medzi manželmi podľa čl.5. 

Toto ustanovenie má zrejme slúžiť ako prípadná poistka pre štáty, ktoré neuznávajú 

určité rodinné vzťahy, čím by sa vlastne obmedzil dosah širokého rozsahu pôsobnosti 

Protokolu.122 Protokol v čl.7 pripúšťa výlučne pre určité konania v danom štáte voľbu 

rozhodného práva tohto štátu. Nasledujúci čl.8 stanoví obecne možnosť voľby 

rozhodného práva oprávneným a povinným, potrebné náležitosti takejto voľby, a hlavne 

ju limituje na právny poriadok buď štátu, ktorého je jeden z nich občanom, prípadne 

tam má obvyklý pobyt, alebo na štát, ktorého právo je zvolené ako rozhodné pre 

majetkový režim, alebo pre rozvod či rozluku. Protokol v čl.12 vylučuje spätný a ďalší 

odkaz podobne ako je tomu v nariadeniach Rím. Ustanovenie čl.14 Protokolu stanoví 

bez ohľadu na ustanovenie rozhodného práva, že pri určení výšky výživného sa majú 

zohľadniť potreby oprávneného a možnosti povinného i akákoľvek kompenzácia platieb 

výživného priznaná oprávnenému  

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Bonomi, A.: Hague Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations, Yearbook of Private 
International Law, volume X, 2009, s. 338. 
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7. Pripravované návrhy 

7.1 Návrh nariadenia v oblasti dedenia 

 

 V oblasti úpravy dedenia je v súčasnosti k dispozícii návrh nariadenia o súdnej 

príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín 

v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia COM(2009)154123, 

ďalej len návrh o dedení, ktorý je na programe prejednávania poslancami Európskeho 

parlamentu a zástupcami členských štátov v Rade, pričom dohoda o jeho finálnej 

podobe sa očakáva v roku 2010. 124 

 

 Potreba úpravy v oblasti dedenia súvisí s voľným pohybom osôb a legitímnym 

očakávaním osôb v tejto súvislosti, keďže v súčasnosti zhruba 8 miliónov Európanov 

žije mimo štát svojho pôvodu, prípadne vlastnia majetok vo viacerých členských štátoch 

a v prípade úmrtia týchto osôb sú potenciálni dediči vystavení ťažkostiam či už v smere 

komplikovanosti pravidiel, zdĺhavých konaní alebo rôznej úpravy jednotlivých štátov na 

dedičské konanie s cezhraničným prvkom, ktorých je aktuálne takmer 450 000 ročne. 

Hlavne z týchto dôvodov je jednotná koordinácia na európskej úrovni nevyhnutná 

a Komisia pripravila spomínaný návrh o dedení, ktorého hlavný prínos bude to, že na 

dedičské konanie s cezhraničným prvkom bude príslušný jeden orgán postupujúci podľa 

jedného právneho poriadku štátu obvyklého pobytu zosnulého, pričom bude možné si 

zvoliť i právo krajiny štátnej príslušnosti. Týmto spôsobom sa zvýši právna istota 

a vylúči prípadná existencia paralelných či protichodných konaní a rozhodnutí a návrh 

nariadenia sa tiež zaoberá otázkou vzájomného uznávania rozhodnutí a zavádza 

európsky certifikát o dedičstve uznávajúci status dediča, osoby poverenej správou 

dedičstva a vykonávateľa závetu v členských štátoch. Pripravované nariadenie však 

nebude mať vplyv na otázky vnútroštátneho dedenia, vlastníckeho práva, ani na 

zdaňovanie dedičstva, ktoré teda ostanú upravené vnútroštátnymi normami. 125 

 
                                                 
123 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0154_/com_com(2
009)0154_sk.pdf , 31.3.2010. 
124 http://ec.europa.eu/justice_home/news/summary/docs/succession_and_inheritance_sk.pdf , 31.3.2010. 
125 http://ec.europa.eu/justice_home/news/summary/docs/succession_and_inheritance_sk.pdf , 31.3.2010. 
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7.2 Návrh nariadenia v oblasti rozvodu  

 

 Rozhodné právo vo veciach rozvodu sa v súčasnom návrhu neobjavuje prvý 

krát, pretože tvorilo už súčasť navrhovaného nariadenia z roku 2006, ktorým sa malo 

meniť a dopĺňať nariadenie č. 2201/2003, pokiaľ išlo o súdnu právomoc a ktorým sa 

zavádzali pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach. Tento návrh 

bol referovaný ako nariadenie Rím III, avšak nezískal dostatočnú podporu, ktorá 

v oblasti rodinného práva vyžaduje podľa čl.81 odsek 3 jednomyseľnosť.126  

 

 Aj napriek neúspechu práve spomenutého návrhu, dôvody k činnosti na 

európskej úrovni sú zrejmé, keďže v Európskej únii sa odhaduje, že medzinárodných 

manželstiev, teda akokoľvek obsahujúcich cezhraničný prvok, je približne 16 miliónov 

a tvoria zhruba 13 percent z celkového počtu manželstiev. Bez unifikovanej úpravy na 

úrovni rozhodného práva tu existuje vysoká miera neistoty, keďže každý štát si 

uplatňuje svoje pravidlá, čo mohlo byť často zneužívané na úkor slabšej strany, 

pomocou tzv. forum shoppingu. Kvôli nemožnosti prijatia návrhu Rím III, požiadalo 10 

členských štátov127 o postup formou posilnenej spolupráce podľa čl.20 Zmluvy 

o Európskej únii, kde môže Rada svojim rozhodnutím posilnenú spoluprácu povoliť, ak 

sa jej zúčastní minimálne 9 členských štátov a sledovaný cieľ nie je možné dosiahnuť 

v primeranom čase inak a môže takto dôjsť k použitiu inštitúcií, postupov 

a inštrumentov Únie, pričom akty takto prijaté sú záväzné len pre zúčastnené štáty 

avšak vždy otvorené pre všetky členské štáty. 128 

 

 Komisia preto v marci roku 2010 predložila návrh nariadenia implementujúceho 

posilnenú spoluprácu v oblasti rozhodného práva pre rozvody a právne rozluky 

COM(2010)105129, pričom tento návrh sa teda zaoberá iba otázkou rozhodného práva, 

                                                 
126 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/347&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en , 31.3.2010. 
127 Rakúsko, Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španielsko. 
128 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/100&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en , 31.3.2010. 
129 http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf , 31.3.2010.  
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na rozdiel od návrhu z roku 2006, ktorým sa dotýkal i úpravy súdnej právomoci. 

Konkrétna kolízna úprava v súčasnom návrhu pripúšťa podľa čl.3 možnosť manželov 

zvoliť si rozhodné právo, táto voľba je akurát obmedzená na právo krajiny obvyklého 

pobytu manželov v čase dohody o voľbe, alebo na právo krajiny posledného spoločného 

obvyklého pobytu, ak tam stále žije jeden z manželov, prípadne si môžu zvoliť právny 

poriadok krajiny štátnej príslušnosti jedného z manželov alebo lex fori. V rámci 

zaistenia právnej istoty stanoví návrh v čl.4 i pravidlá pre prípad absencie dohody 

o rozhodnom práve, kde rozhodným právom bude v poradí najskôr právo štátu 

obvyklého pobytu manželov, pokiaľ toto nebude možné, tak štát posledného spoločného 

obvyklého pobytu ak jeden z manželov tam stále žije, prípadne právo štátnej 

príslušnosti manželov, či právo štátu konajúceho súdu ako posledná možnosť. 

V každom prípade je cesta posilnenej spolupráce momentálne tou jedinou prijateľnou, 

aby vôbec došlo k posunu unifikácie kolíznych noriem pre oblasť rozvodu a rozluky 

a snáď sa postupom času i ostatné členské štáty tohto rozvoja zúčastnia.  

 

7.3 Zelená kniha v oblasti manželských majetkových režimov 

 

 Zelená kniha o kolízii právnych predpisov v oblasti manželských majetkových 

režimov z roku 2006, KOM(2006)400130 vo svojom úvode stanuje cieľ, ktorým je 

zahájiť diskusiu o právnych otázkach v oblasti manželských majetkových režimov 

a majetkových dôsledkov iných foriem záväzku, v prípade existencie cezhraničného 

prvku, aby sa stanovilo zjednocujúce riešenie na európskej úrovni. Zdá sa, že zelená 

kniha podporuje výkon slobodnej vôle strán, pričom v prípade absencie vôle by mali 

byť stanovené jasné pravidlá a budúci inštrument by sa mal vzťahovať i na registrované 

partnerstvá a na všetok majetok, hnuteľný i nehnuteľný, počas manželstva i pri jeho 

ukončení.131 V tomto smere sa neskoršie v roku 2010 očakáva, že Komisia pripraví 

podobný návrh nariadenia ako v oblasti rozvodu.132 

 

                                                 
130 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0400:FIN:SK:HTML , 31.3.2010. 
131 Clarkson, CMV.: Matrimonial Property on Divorce: All Change In Europe, Journal of Private 
International Law, volume 4, no. 3, 2008, s. 423. 
132 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/100&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en , 31.3.2010. 
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Záver 
 

 Úprava kolíznych otázok na európskej úrovni je v súčasnosti stále viac sa 

rozvíjajúci trend, čo dokumentujú relatívne nedávno prijaté a stále rozpracované návrhy 

nariadení rozobraté v tejto práci, okrem úpravy nariadenia Rím I, ktoré z veľkej časti 

prebralo úpravu existujúcu už predtým v Rímskom dohovore z roku 1980. Nájsť tie 

správne kolízne riešenia unifikované na Európskej úrovni je náročný proces, ako už 

spomenuté v úvode, zvlášť v oblasti rodinného práva vyžadujúceho jednomyseľnosť. 

V každom prípade myslím, že úprava týchto otázok akokoľvek náročná má svoje 

opodstatnenie a hlavne praktický dopad, keďže sa jedná o situácie, ktoré sa vyskytujú 

čoraz častejšie v rámci pohybu v Európskej únii. Niektorí autori považujú úpravu 

kolíznych otázok v nariadení Rím I a Rím II a vtedy ešte pripravovaného Rím III za 

postupný vývoj, kúsok po kúsku, tzv. právnych ostrovčekov až dokiaľ sa možno 

niekedy podarí vytvoriť európsky zákonník medzinárodného práva súkromného.133 

Myslím však, že na európskej úrovni vytvorenie jednotného kódexu pre medzinárodné 

právo súkromné ani dosť dobre možné nie je a snáď to ani nie je úplne žiaduce.  

 

Primárne právo poskytuje dostatočný legislatívny rámec pre postupy v tejto 

oblasti, či už klasickou cestou prijímania legislatívnych aktov, hlavne nariadení, alebo 

ako to dosvedčuje súčasný návrh na postup formou posilnenej spolupráce, ako snáď 

efektívna alternatíva. Európske medzinárodné právo súkromné je veľmi široká oblasť, 

ktorej úprava práve formou jednotlivých nariadení je myslím tou správne zvolenou 

cestou, postupne umožňujúcou unifikovať kolízne otázky, tým prispievať k voľnému 

pohybu rozsudkov a vytvárať priestor slobody, bezpečnosti a práva. Úprava rozhodného 

práva pre zmluvné, či mimozmluvné záväzky a rodinná sféra postupne rozdelená či už 

na veci rozvodu, manželské majetkové režimy alebo dedenie, sú myslím všetko 

komplexné otázky, ktoré je dobré a potrebné rozpracovať v jednotlivých nariadeniach, 

pričom prípadné zhrnutie do jedného inštrumentu by mohlo byť na úkor detailnosti 

záberu, prepracovanosti ustanovení, nehovoriac ani o zdĺhavosti prijímacieho procesu. 

Jednotlivé nariadenia sa však vyznačujú podobnými rysmi, nie sú prijímané úplne 

                                                 
133 Hohloch, G.: Basic Principles of Rome II, Yearbook of Private International Law, volume IX, 2008, 
s.6. 
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izolovane, čo je dôležité k dosiahnutiu koherentnosti systému, a i keď považujem 

úpravu v jednotlivých nariadeniach za správne zvolený systém, v pozadí je potrebné 

cítiť jednotný podtext celku európskeho medzinárodného práva súkromného.  

 

K zaručeniu efektívnosti unifikovaných kolíznych úprav slúži doložka 

všeobecného uplatňovania, nachádzajúca sa v každom prijatom nariadení a taktiež 

v tých pripravovaných. V rozobratých nariadeniach je vidieť uznávanie autonómie strán 

v ustanoveniach umožňujúcich zvoliť si rozhodné právo, samozrejme v prípade potreby 

je voľba určitým spôsobom limitovaná so stanovením postupu, ak by k nej nedošlo, 

podstatná je však samotná možnosť voľby a jej právne uznanie ako spoločný rys, ktorý 

je možné cítiť v rámci kontextu európskeho medzinárodného práva súkromného. 

Ďalším spoločným prvkom nariadení je časté a typické používanie obvyklého pobytu 

ako hraničného určovateľa. Obvyklý pobyt by mohol byť vnímaný ako forma určitého 

kompromisu medzi právom pôvodu a právom lex fori, pričom sa jedná o súčasný trend 

zdá sa veľmi vhodne odpovedajúci potrebám mobilnej Európy, podporujúci integráciu 

ľudí v prostredí, v ktorom žijú.134 Tento pojem bol napríklad v rámci rodinných vzťahov 

Súdnym dvorom objasnený, ako odpovedajúci miestu, ktoré vykazuje integráciu osoby 

v rámci sociálneho a rodinného prostredia, pri hodnotení čoho sa má prihliadnuť 

napríklad k trvaniu, pravidelnosti a podmienkam pobytu.135 

 

Čo sa týka samotného nariadenia Rím I, keďže ide o matériu prebratú 

z Rímskeho dohovoru, ustanovenia nariadenia sú prepracované, mnohé z nich už 

overené praxou a používaním, s tým, že v novom nariadení je možné cítiť skôr 

preferenciu právnej istoty nad flexibilitou, čo dosvedčuje novo zvolená forma čl.4 

nariadenia Rím I o postupe v prípade absencie voľby a taktiež je materiálny záber 

rozšírený napríklad o úpravu poistných zmlúv, či detailnejšie rozpracovanie ustanovenia 

o zmluvách o preprave, avšak pôvodný návrh zahrňujúci pravidlá pre zmluvy 

uzatvárané zástupcom bol zamietnutý.136 Otázky, ktoré by však stále mohli byť 

doriešené sa týkajú pravidiel neštátnej povahy a vylúčenia dohôd o voľbe súdu 

                                                 
134 Gaertner, V.: European Choice of Law Rules in Divorce, Journal of Private International Law, volume 
2, no. 1, 2006, s. 128, 131. 
135 Rozsudok Súdneho dvora C-523/07, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0523:CS:HTML , 3.4.2010. 
136 Bradley, K.: op. cit. sub. 34, s. 405. 
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z pôsobnosti nariadenia Rím I, čo snáď bude zohľadnené v jeho revízii.137 Pri hodnotení 

nariadenia Rím II zaujali niektorí autori kritickejšie stanovisko, ako napríklad Symeon 

Symeonides, pretože podľa neho tu opäť pri tvorbe nariadenia bola až príliš 

uprednostnená právna istota na úkor flexibility a nariadenie nie je sofistikovaným 

dokumentom, ale skôr iba praktickým nástrojom vyznačujúcim sa jednoduchosťou 

a jednotnosťou, avšak určite je lepšia aspoň jeho súčasná existencia ako žiaden posun 

v sfére mimozmluvných záväzok a zároveň dúfa v budúce revízie, adaptácie 

a zlepšenia.138 Myslím, že práve používanie nariadenia Rím II praxou najlepšie ukáže 

jeho prípadné nedostatky, ktoré stále bude možné zhodnotiť v budúcnosti, avšak 

samotnú existenciu tohto nariadenia treba vnímať skutočne veľmi pozitívne, pretože 

predstavuje obrovský krok v rozvoji európskeho medzinárodného práva súkromného 

a existencia unifikovaných noriem v oblasti mimozmluvných záväzkov a možno skôr 

prakticky než vedecky zameraného nariadenia je vhodná pre občanov a rozvoj priestoru 

bezpečnosti a práva. Nariadenie o vyživovacej povinnosti sa riešením kolíznej úpravy 

formou odkazu na Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť z roku 2007 

snaží nie len o efektívne riešenie na európskej úrovni, ale prepojením s medzinárodným 

dokumentom zaisťuje jednotnosť európskej úpravy a toho, čo sa podarilo v otázkach 

vyživovacej povinnosti dosiahnuť na medzinárodnej úrovni. Unifikácia kolíznej úpravy 

naďalej pokračuje hlavne v rodinnej oblasti, kde je proces prijímania náročný so 

zreteľom na požiadavku jednomyseľnosti, avšak keďže sa jedná o oblasť, ktorú je 

potrebné upraviť s ohľadom na množstvo medzinárodných situácií v mobilnej 

a pohybujúcej sa Európskej únii, navrhnuté riešenie formou posilnenej spolupráce snáď 

prinesie aspoň čiastočné riešenie, pričom časom sa ukáže do akej miery bude tento 

rozvoj uspokojivý. Akokoľvek, európske medzinárodné právo súkromné sa bude 

myslím vyvíjať naďalej a potvrdzovať svoju opodstatnenosť a nevyhnutnosť jednotného 

riešenia súkromnoprávnych otázok s cezhraničným prvkom v Európskej únii, 

rozvíjaním priestoru slobody, bezpečnosti a práva.  

 

 

 

                                                 
137 Lando, O., Nielsen P.A.: op. cit. sub. 33, s. 1725. 
138 Symeonides, S.C.: Rome II: A Centrist Critique, Yearbook of Private International Law, volume IX, 
2008, s. 172-173. 
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European Private International Law- Unification of Conflict Rules 

Abstract 
 

 The purpose of my thesis has been to analyze the part of European Private 

International Law concerning the unification of conflict rules in private sphere. I argue 

for the importance of the issue to be dealt with at European level, since the national 

conflict rules often greatly differ and thus the relationships of mobile citizens with a 

transnational element of any kind occurring more often ought to be uniformed so that 

the appropriate level of legal certainty is achieved and the results of such relationships 

are foreseeable at least to the point that one would know which law to apply and govern 

the situation.  

 

 The first chapters look at the topic of private international law in general, 

followed by the introduction of European Private international law, mentioning the 

relevant changes brought by the Lisbon Treaty, and discussing the importance of 

unification of conflict rules, for which regulations as proper legal instruments are used.  

 

 Subsequently, I analyze the regulations themselves, starting with examining the 

so called regulation Rome I on the law applicable to contractual obligations, followed 

by exploring the regulation Rome II on the law applicable to non-contractual 

obligations, whereas these two are the base conflict rules entered into force at the 

moment and are analyzed using similar structure. The Rome I regulation first discusses 

the general remarks, the scope of the regulation, then the uniform rules themselves, the 

choice of law and the rules to be followed in the absence of the choice. The next part 

presents the provisions and analysis of contracts of carriage, consumer contracts, 

insurance contracts and individual employment contracts and the chapter on Rome I 

concludes with explicating general and other provisions. The chapter on Rome II 

regulation follows similar logic, after introductory general remarks, applicable law on 

torts is discussed with special provisions on for example product liability or unfair 

competition. Next part focuses on unjust enrichment, negotiorum gesio and culpa in 

contrahendo.  
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The last chapters outline the issues of family law, discussing the regulation on 

matters related to maintenance obligations, its applicable law provision determined in 

accordance with Hague Protocol on the law applicable to maintenance obligations, 

concluded with matters and regulations being proposed, such as concerning the issue on 

matters of divorce, where enhanced cooperation has been suggested, or other proposal 

relating to successions, and the green paper on matrimonial property matters.  

 

 Conclusion of my thesis summarizes the overall significance of the unified 

conflict rules, the regulations already adopted and the tendency of using habitual 

residence as the connecting factor in the mobilized Europe. Finally, the evolvement of 

the European private international law is anticipated, where potential steps could take 

advantage of all the means available, as it might be the case for enhanced cooperation in 

the field of family law, thus any kind of progress would contribute to the building up of 

the area of freedom, security and justice in Europe.  
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