
Římská úmluva a Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazky 

Od 17. prosince 2009 soudy všech členských států s výjimkou Dánska jsou povinné 

určovat rozhodné právo pro smlouvy s mezinárodním prvkem uzavřené po tomto datu 

na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Nařízení). Pravidla obsažená v Nařízení se 

dotýkají většiny smluv uzavíraných podle občanského a obchodního práva. Tato 

pravidla se zásadně neliší od předchozí úpravy platné pro Českou republiku, tedy 

Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazky ze smluv z roku 1980 (Úmluva). 

Úmluva byla v České republice publikována ve sbírce mezinárodních smluv jako 

sdělení č. 64/2006 Sb.m.s. a aplikována na smlouvy uzavřené po 1. červenci 2006. 

Tam kde se nepoužije ani Úmluva ani Nařízení budou soudy aplikovat příslušný 

vnitrostátní předpis, tedy zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 

procesním. 

Cílem této práce bylo poskytnout přehled těch nejdůležitějších ustanovení Nařízení 

v porovnání s úpravou v Úmluvě, zvýraznit změny obsažené v tomto novém 

instrumentu. První část práce se zabývá genezí Úmluvy a Nařízení, spolu 

s charakteristikou obou nástrojů a také jejich legislativní historií a rozsahem. 

Poté následuje část, která se zaměřuje na možnost volby podle těchto instrumentů. 

Oba představují autonomii vůle stran jako základní princip. Tato autonomie umožnuje 

stranám zvolit si rozhodné právo, kterým se bude jejich smlouva řídit. Jako další krok 

tato práce pojednává o změně v problematice rozhodného práva v případě neexistence 

volby a zároveň rozebírá článek 3 odst. 3 obou těchto nástrojů s tím, že poskytuje 

argumenty, zda-li je možná volba práva stranami v tzv. čistě vnitrostátních vztazích, 

tedy vztazích, kde právě taková volba práva je jediným mezinárodním prvkem. 

Zároveň je posun v úpravě oproti Úmluvě znatelný i v dalších oblastech, které ale 

nejsou středem pozornosti této práce. Práce zmiňuje a přináší krátký přehled 

v souvislosti s určitými specifickými smluvními typy jako jsou například smlouvy 

spotřebitelské, pojistné či individuální pracovní smlouvy) nebo také zmiňuje článek 9 

odst. 2 Nařízení, které se týká imperativních norem.  
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