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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka si vybrala diplomovou práci na téma „Římská úmluva a Nařízení Řím I o 

právu rozhodném pro smluvní závazky“ a ve své práci se věnuje, jak vyplývá z jejího názvu, 

unifikaci kolizních norem v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, přičemž se 

věnuje především právní úpravě práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy obsažené 

v Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980 (dále jen 

„Římská  úmluva“)  a  nařízení  č.  593/2008  (dále  jen  „Nařízení  Řím  I“).  V oblasti 

mezinárodního práva soukromého je toto téma aktuální, což dokládá vznik nového nařízení č. 

1259/2010,  kterým se zavádí  spolupráce v oblasti  rozhodného práva ve věcech rozvodu a 

rozluky (Řím III) a příprava nařízení Řím IV.

2. Náročnost tématu:

Téma diplomové práce „Římská úmluva a Nařízení Řím I o právu rozhodném pro 

smluvní  závazky“  považuji  za  náročné  vzhledem  k nutnosti  správného  použití  právně 

analytického  přístupu  pro  komplexní  posouzení  právní  úpravy evropského mezinárodního 

práva soukromého. 

Z hlediska použitých metod si diplomantka zvolila právně-analytický přístup. Ve své 

diplomové práci se zaměřila především na rozbor jednotlivých ustanovení Římské úmluvy a 

Nařízení Řím I. 

Vstupní údaje, které měla diplomantka k dispozici, zpracovala uspokojivým způsobem 

a ve své práci vycházela jak z domácí, tak zahraniční odborné literatury. Diplomantka však ve 

své práci uvádí jen některá relevantní rozhodnutí Soudního dvora EU, ačkoliv Soudní dvůr 

EU vytvořil ve vztahu k Římské úmluvě poměrně bohatou judikaturu, jejíž závěry lze často 

analogicky aplikovat i ve vztahu k Nařízení Řím I. 

  

3. Hodnocení práce:



Diplomantka  postupuje  ve  své  práci  od  obecných  otázek  mezinárodního  práva 

soukromého  a  evropského  mezinárodního  práva  soukromého  (pojem,  problematika 

mezinárodního prvku a unifikace soukromého práva)  k otázkám zvláštním,  které  se  týkají 

především Římské úmluvy a Nařízení Řím I. 

Předložená diplomová práce je přehledně strukturována. Diplomantka rozdělila svou 

práci do celkem devíti kapitol: Mezinárodní právo soukromé (1.), Úmluva (2.), Nařízení (3.), 

Vztah Nařízení a Úmluvy (4.), Volba práva (5.), Volba práva v čistě vnitrostátních vztazích 

(6.), Náhradní hraniční určovatelé (7.), Článek 7 Úmluvy proti článku 9 Nařízení (8.), Posun 

v ochraně tzv. slabších smluvních stran (9.).

Ve vztahu k práci s odbornou literaturou mám následující připomínky. Na s. 28 není 

zřejmě čerpáno přímo ze zdroje (judikáty ve věcech Armar a Mariannina), nýbrž z publikace 

autora  D.  G.  Pierce  uvedené  v pozn.  č.  63.  Nepovažuji  za  korektní,  když  diplomantka 

opakovaně ve své práci uvádí, že „někteří“ nebo „mnozí“ autoři mají určitý názor a následně 

uvede v poznámce pod čarou jednoho autora (na s. 6, pozn. č. 12; na s. 7, pozn. č. 15; na s. 

35, pozn. č. 79; na s. 47, pozn. č. 105 a na s. 51, pozn. č. 110). Na s. 7 v odst. 3 dokonce 

uvádí,  že  někteří  autoři  souhlasí  s tím,  že mezinárodní  prvek má mít  primárně objektivní 

charakter, aniž by jediného autora zmínila. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce  je  logicky  uspořádána  z hlediska  členění  na  jednotlivé  kapitoly  a  subkapitoly. 

K odkazům  v poznámkách  pod  čarou  mám  následující  připomínky.  Na  s.  22  a  23  jsou 

nepřesně označeny mezinárodní smlouvy uvedené v pozn. č. 41-43. Jazyková a stylistická 

úprava předložené diplomové práce je uspokojivá. Domnívám se, že v diplomové práci jsou 

nadbytečně používány nepřeložené anglické texty (na s. 1, 33 a 36), anglická jazyková znění 

nařízení EU (na s. 12, pozn. č. 24 – nařízení č. 1259/2010 je k dispozici i v češtině), anglické 

zkratky (s. 1, pozn. č. 2), a pojmy převzaté z anglického jazyka („principál“ na s. 31). 

Diplomantka  projevila  dostatečné  teoretické  znalosti  získané  studiem  tuzemské  i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
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Na s.  10 měly být  alespoň příkladmo uvedeny některé vzorové zákony.  Stejně tak 

chybí demonstrativní výčet smluvních typů, které jsou z aplikačního rozsahu Římské úmluvy 

vyloučeny  pro  „neslučitelnost  pohledu  kontinentálního  a  anglosaského  práva  na  některé 

právní instituty“.

Pokud diplomantka na s. 19 uvádí procesní nařízení č. 44/2001 (Brusel I), bylo by na 

místě, aby zmínila i Luganskou úmluvu o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních z roku 2007.

Na  s.  24  chybí  uvedení  roku  sjednání  Haagské  úmluvy  o  právu  použitelném pro 

zprostředkování a zastoupení (jedná se o rok 1978).

Ve vztahu ke s. 28, odst. 3 by měla diplomantka při obhajobě uvést příklad budoucí 

události, na základě které může být určeno rozhodné právo.

Během ústní obhajoby by měla diplomantka zmínit příklady států z anglo-amerického 

a  kontinentálního  právního  systému,  které  umožňují  volbu  práva  v čistě  vnitrostátních 

vztazích (diplomantka uvádí jako příklad pouze Velkou Británii).

V závěru  diplomové práce  na  s.  53  je  uvedeno,  že  některé  rozdíly mezi  Římskou 

úmluvou a Nařízením Řím I nevidí  diplomantka jako podstatné pro určování  rozhodného 

práva  pro  smluvní  závazkové  vztahy,  aniž  by  uvedla  příklad  takových  „nepodstatných“ 

rozdílů. 

Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

uvedeným výše. Dále by měla uvést praktické příklady hypotetické volby práva.

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 17. května 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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