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1. ÚVOD 

„ES dneška je především společenstvím ekonomickým. Jeho účelem je zabezpečit 

volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu“
1
  

Ole Lando 

Můj zájem směřuje zejména do oblasti práva kolizního u závazků ze smluv, a 

proto bych tuto práci ráda zaměřila především na analýzu Nařízení EP a Rady 

(ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Řím 

I), a to zejména v porovnání s úpravou předchozí, jeţ na tuto oblast dopadá, tedy 

Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Římská 

úmluva). 

Pokud bych měla navázat na v úvodu zmíněný citát, je zřejmé, ţe v současné 

době je moţnost volného pohybu v rámci výše zmíněných čtyř oblastí 

neoddiskutovatelnou nutností k tomu, aby docházelo k dalšímu ekonomickému 

rozvoji EU a jednotlivých ekonomik členských států jako takových. 

Pro strany však bude z pohledu jejich právní jistoty významné, kterým právem 

se bude daný vztah vyplývající ze smlouvy řídit. Jednotlivé právní řády se však 

liší, staví se k této problematice rozdílně, a tudíţ, podle mého názoru, unifikace 

norem na tomto poli je nevyhnutelnou cestou. 

„...unification can be carried out in branches of private law which are highly 

important for the development of the Single Market, such as contract law...“
2
  

Preamble to the Resolution A2-157/89 

Nevyhnutelnost unifikace je spočívá zejména ve
3
: 

 zjednodušení přeshraničního obchodu v rámci členských států; 

                                                     
1 LANDO, O. Optional or Mandatory Europeanization of Contract Law. European Review of Private Law, 2000, č. 1, strana 59an. 
2 OJ C 158, 26. 6. 1989, strana 400. 
3 Citováno dne  11.2.2011 z: 

http://books.google.cz/books?id=pQQCQRIEGokC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=The+Conflict+of+Laws+of+Contracts,General+P

rinciples&source=bl&ots=BBPeRKXGCl&sig=HgMPce8DCADB415VPU13vIRUROU&hl=cs&ei=221iTYvJM8_CtAbyo622C

A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEEQ6AEwBjgK#v=onepage&q=The%20Conflict%20of%20Laws%20

of%20Contracts%2CGeneral%20Principles&f=false. 

 

http://books.google.cz/books?id=pQQCQRIEGokC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=The+Conflict+of+Laws+of+Contracts,General+Principles&source=bl&ots=BBPeRKXGCl&sig=HgMPce8DCADB415VPU13vIRUROU&hl=cs&ei=221iTYvJM8_CtAbyo622CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEEQ6AEwBjgK#v=onepage&q=The%20Conflict%20of%20Laws%20of%20Contracts%2CGeneral%20Principles&f=false
http://books.google.cz/books?id=pQQCQRIEGokC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=The+Conflict+of+Laws+of+Contracts,General+Principles&source=bl&ots=BBPeRKXGCl&sig=HgMPce8DCADB415VPU13vIRUROU&hl=cs&ei=221iTYvJM8_CtAbyo622CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEEQ6AEwBjgK#v=onepage&q=The%20Conflict%20of%20Laws%20of%20Contracts%2CGeneral%20Principles&f=false
http://books.google.cz/books?id=pQQCQRIEGokC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=The+Conflict+of+Laws+of+Contracts,General+Principles&source=bl&ots=BBPeRKXGCl&sig=HgMPce8DCADB415VPU13vIRUROU&hl=cs&ei=221iTYvJM8_CtAbyo622CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEEQ6AEwBjgK#v=onepage&q=The%20Conflict%20of%20Laws%20of%20Contracts%2CGeneral%20Principles&f=false
http://books.google.cz/books?id=pQQCQRIEGokC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=The+Conflict+of+Laws+of+Contracts,General+Principles&source=bl&ots=BBPeRKXGCl&sig=HgMPce8DCADB415VPU13vIRUROU&hl=cs&ei=221iTYvJM8_CtAbyo622CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEEQ6AEwBjgK#v=onepage&q=The%20Conflict%20of%20Laws%20of%20Contracts%2CGeneral%20Principles&f=false
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 posílení a zefektivnění jednotného evropského trhu
4
 – ten tvoří základ EU a 

je jedním z největších úspěchů, kterého bylo v rámci EU dosaţeno, – 

umoţňující volný pohyb lidí, zboţí, sluţeb i finančních prostředků volně v 

rámci EU, stejně tak jako ve vnitrostátním prostředí; 

 vytvoření právní infrastruktury v rámci EU týkající se závazků ze smluv; 

 poskytnutí návodů a pokynů pro národní soudy a jednotlivé legislativy; a 

 vytvoření mostu mezi koncepcí kontinentálního práva a koncepcí práva 

anglosaského. 

Římskou úmluvu o právu použitelném pro závazky ze smluv (ze dne 19. června 

1980) lze povaţovat za první unifikační úspěch v této oblasti. O několik let 

později se stává velmi relevantní i pro naši republiku. 

Česká republika podepsala Úmluvu o přistoupení České republiky (spolu s 

dalšími přistupujícími státy) k Římské úmluvě
5
 a k prvnímu a druhému protokolu 

o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství dne 14. dubna 2005. 

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky 

Úmluvu ratifikoval v souladu s článkem 10a Ústavy České republiky. 

Ratifikační listina České republiky byla uloţena u generálního tajemníka Rady 

Evropské unie, depozitáře Úmluvy, dne 6. dubna 2006. Úmluva byla poté 

vyhlášena pod č. 64/2006 ve Sbírce mezinárodních smluv a v účinnost pro 

Českou republiku vstoupila dne 1. července 2006.
6
  

Od 17. prosince 2009 byla Římská úmluva nahrazena Nařízením Řím I. Nařízení 

se v souladu se svým věcným a časovým rozsahem aplikuje na „smluvní 

závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize 

právních řádů“, a to na smlouvy uzavřené ode dne 17. prosince 2009. Přijetí 

tohoto nařízení je dalším krokem v procesu sjednocování kolizních norem 

členských států Evropské unie. 

                                                     
4 Jednotný evropský trh vznikl na základě Jednotného evropského aktu podepsaného 1986 v Lucemburku. 
5 Úmluva o přistoupení České republiky k Římské úmluvě (2005/C 169/01), dostupné z:  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2005%3A169%3ASOM%3ACS%3AHTML.  
6 Citováno dne 11.2. 2011, dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb031-06m.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2005%3A169%3ASOM%3ACS%3AHTML
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb031-06m.pdf
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Je důleţité mít stále na mysli i zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním (ZMPS). Ten není zcela zapomenutý, stále je nutné brát 

v úvahu a to v tom smyslu, ţe se bude aplikovat na smluvní závazky, které 

vznikly do účinnosti Úmluvy. 

O hlubší analýzu se bude jednat především v následujících oblastech, kde cítím 

posun Nařízení oproti Úmluvě jako nejvýraznější:  

 Článek 3 Nařízení, tedy volba práva, a to zejména koncepce volby práva ve 

vztazích  tzv. čistě vnitrostátních – koncepce „imperativních ustanovení― v 

Úmluvě a koncepce „ustanovení, od nichţ se není moţné odchýlit― v 

Nařízení, včetně tzv. doloţky o vnitřním trhu přítomné v Nařízení a případu 

Ingmar. 

 Článek 4 Nařízení – Posun v koncepci náhradních hraničních určovatelů 

V této práci bych ráda srovnala tyto dva instrumenty a zhodnotila, zda-li 

opravdu došlo k naplnění cílů, které si odborníci ale i veřejnost od posunu od 

Úmluvy k Nařízení slibovali – například, co se týká snahy sjednotit jazyková 

znění jednotlivých verzí či zda-li se podařilo vytvořit kvalitativně novou 

evropskou úpravu mezinárodního práva soukromého upravující závazky ze 

smluv apod.
7
  

Významný posun pociťuji i v dalších oblastech, které ale nebudou středem 

pozornosti této práce, a o kterých bych se chtěla zmínit pouze okrajově. Mám na 

mysli například: 

 Článek 7 Úmluvy oproti článku 9 Nařízení ( tzv. imperativní ustanovení a 

jejich aplikace) 

 Posun v ochraně tzv. slabších smluvních stran  

                                                     
7 ROZEHNALOVÁ N., Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 71. 



 

 

 

 4  

 

Zároveň bych chtěla přiblíţit a osvětlit některé snahy a vývojové tendence, které 

přijímání a aplikaci těchto dokumentů provázely, mimo jiné i za vyuţití příkladů 

v souvislosti s jejich aplikací v praxi.   
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2. MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ 

2.1 Pojem mezinárodního práva soukromého v Evropské unii 

Definici toho, co si lze představit pod pojmem mezinárodní právo soukromé, lze 

najít u mnoha autorů publikací. Mezinárodní právo soukromé upravuje 

soukromoprávní vztahy, které obsahují tzv. mezinárodní prvek. 8  Aplikace 

pravidel mezinárodního práva soukromého pak bude pro daný vztah relevantní v 

tom smyslu, ţe na základě aplikace takových pravidel dojde k určení 

rozhodného práva, kterým se má smlouva řídit. Zároveň, pokud by mělo dojít k 

řešení sporu vzniklého na základě takové smlouvy před soudem, pravomoc a 

příslušnost tohoto soudu bude opět určena v souladu s pravidly mezinárodního 

práva soukromého 

 

2.2 Problematika mezinárodního prvku 

Konstatování existence mezinárodního prvku jako nutné podmínky pro aplikaci 

cizího práva patří k otázkám, které stojí v samém základu problematiky 

mezinárodního práva soukromého. Mezinárodní prvek je podle názorů mnoha 

odborníků nutnou podmínkou pro aplikaci kolizních norem.  

Mezinárodní prvek v daném závazkovém vztahu můţe spočívat v mnoha 

okolnostech. Většinou je mezinárodní prvek dán tím, ţe subjekty takového 

vztahu mají sídlo v zahraničí, popřípadě fyzická osoba má bydliště či obvyklý 

pobyt v zahraničí. Tyto případy, kdy povaha subjektů daného vztahu mění 

takový vztah na závazkový vztah s mezinárodním prvkem, jsou nejčastější, 

avšak ne jediné. Mezinárodní prvek v daném vztahu můţe spočívat například 

v předmětu právního vztahu (nemovitost nacházející se v zahraničí), jiném 

právním vztahu, který má pro daný právní vztah význam a který se řídí podle 

práva jiného státu či nějaká další skutečnost významná pro daný vztah, k níţ 

došlo na území jiného státu.  

                                                     
8 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 15. 
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V nařízeních EU je mezinárodní prvek pouze zmíněn bez jakéhokoli další 

konkretizace spočívající v definici mezinárodního prvku. Zmíněn bývá ve 

většině případů v preambulích takových nařízení s tím, ţe je zde potřeba 

„přijmout opatření týkající se soudní spolupráce v občanských věcech 

s mezinárodním prvkem v míře nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu.“.
9
 

K pojmu mezinárodní prvek se blíţe nevyjadřuje ani ZMPS. V úvodu zmiňuje 

účel tohoto zákona, kterým je stanovení „kterým právním řádem se řídí 

občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním 

prvkem, upravit právní postavení cizinců, jakož i stanovit postup 

československých justičních orgánů při úpravě těchto vztahů a rozhodování 

o nich a tím napomáhat mezinárodní spolupráci.“
10

 Pouţívá tedy pojem 

mezinárodní prvek bez jakékoli další definice. 

Otázka definice mezinárodního prvku není v ţádném případě snadná 

a dosavadní interpretační snaha Soudního dvora EU (dříve Evropský soudní 

dvůr) je velmi nejednoznačná, o čemţ je moţné se přesvědčit v několika jeho 

rozhodnutích
11

. Někteří autoři zastávají z tohoto důvodu názor, ţe mezinárodní 

prvek by neměl být vymezen, coţ se jeví jako nejvýhodnější legislativní řešení.
12

 

2.2.1. Komunitární prvek 

Je to právě mezinárodní prvek, který představuje způsob, jak definovat tzv. 

komunitární prvek, se kterým se v poslední době také setkáváme. Komunitární 

prvek někteří autoři definují jako „prvek, který se při odhlédnutí od existence 

komunitárního prostoru jeví z pohledu konkrétního členského státu jako prvek 

mezinárodní, tj. přesahující hranice konkrétního státu, nachází se však na území 

některého jiného členského státu, který je vázán Nařízením.“
13

  

Samotná Římská úmluva mezinárodní prvek konkrétně nedefinuje – je určena 

pro přeshraniční styk a vymezením svého dosahu, a právě v tomto smyslu se 

                                                     
9 Například Preambule k nařízení Řím II, bod , citováno z http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:CS:HTML.  
10 Ustanovení 1 odst. 1 ZMPS. 
11 Například rozsudek ESD Owusu ve věci C-281/02 ze dne 1. března 2005. 
12 PAUKNEROVÁ. Evropské mezinárodní právo soukromé,  strana 5. 
13 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská Úmluva. Nařízení Řím I. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, strana 161 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:CS:HTML
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projevuje význam článku 3 odst. 3. Tato spíše „ne-definice― neţ definice 

mezinárodního prvku v souvislosti s vymezením rozsahu věcné působnosti 

Římské úmluvy tak připomíná úpravu obsaţenou v předpisech např. německého 

mezinárodního práva soukromého a poskytuje podle některých autorů
14

 poněkud 

větší interpretační prostor neţ výklad mezinárodního prvku podle převaţujících 

tuzemských názorů. 

Pokud bychom dále hledali definici nově se objevujícího pojmu komunitárního 

prvku, lze si pomoci za vyuţití Giuliano Lagardovy Zprávy v souvislosti 

s výkladem k článku 1 odst. 1., která komunitární prvek definuje jako prvek 

mezinárodní, který má vazbu k sociálnímu ţivotu členské země (foreign to the 

internal social system of a country). Z výše uvedeného vyplývá, ţe aby se mohlo 

jednat o závazkový vztah spadající do působnosti Nařízení, musí zde existovat 

alespoň jeden takový komunitární prvek, tedy prvek mezinárodní, který má 

kvalifikovanou vazbu na nějaký další stát, ve kterém je Nařízení účinné. To 

znamená, ţe některé právní nástroje evropského práva budou aplikovatelné 

pouze v tom případě, ţe daný vztah vznikne na území Evropské unie. 

2.2.2. Dostatečná významnost a objektivní charakter mezinárodního prvku 

Mnozí autoři současně připouští, ţe přítomnost jakéhokoliv mezinárodního 

prvku není dostatečným vodítkem pro to, aby bylo moţno konkrétní vztah 

charakterizovat jakoţto soukromoprávní s mezinárodním prvkem – z hlediska 

kvalitativního se musí jednat o dostatečně významný mezinárodní prvek, tzv. 

mezinárodní prvek relevantní pro posuzovanou situaci.
15

 

Zároveň někteří souhlasí s tím, ţe tento mezinárodní prvek má mít primárně 

objektivní charakter, jeho existence tedy není závislá na vůli stran samotných. 

To znamená, ţe například skutečnost, ţe si dvě české entity zvolí jako rozhodné 

právo francouzské, není sama o sobě způsobilá tento právní vztah 

internacionalizovat a tento vztah i nadále zůstává vztahem čistě vnitrostátním – 

absentuje zde objektivní mezinárodní prvek. 

                                                     
14 BĚLOHLÁVEK, A. J. Spotřebitelská smlouva z pohledu mezinárodního práva soukromého [citováno 31. 8. 2005]. Dostupný na: 

http://pravniradce.ihned.cz/il2/3-16736560-B%EClohl%E1vek-F00000_d-b9.  
15 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 89. 

http://pravniradce.ihned.cz/il2/3-16736560-B%EClohl%E1vek-F00000_d-b9
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Z toho můţeme vyvodit závěr, ţe pokud soud takovouto situaci posoudí jako 

situaci čistě vnitrostátní (purely domestic contracts) – tedy smluvní vztah, kde 

zcela chybí jakýkoliv jiný mezinárodní prvek neţ je samotná volba cizího práva, 

například s úmyslem smluvních stran pocházejících ze stejného členského státu 

se tak volbou tohoto cizího práva vyhnout dopadu právních norem jejich 

vlastního právního řádu, lze podle jejich názoru předpokládat (a to vzhledem 

k absenci rozhodovací praxe na evropské úrovni a s ohledem na teorii 

mezinárodního práva), odmítne takový soud uznat doloţku o volbě cizího práva 

mezi subjekty jako platnou. O moţnosti volby práva v čistě vnitrostátním vztahu 

blíţe pojednám níţe. 

2.3 Potřeba unifikace 

Unifikace norem v rámci Evropské Unie můţe přispět k jednotnému řešení 

otázek, a zjednodušit tak mezinárodní obchodní styk. Jiţ Ole Lando v roce 1974 

upozorňoval při přípravě Římské Úmluvy na nutnost takovéto unifikace 

a apeloval na potřeby jednotného vnitřního trhu mezi členskými státy ES.
16

  

Mnozí autoři se shodují, ţe kolizní úprava je jak z ekonomického tak i z dalších 

hledisek velmi náročná, ale také poukazují na to, ţe praxe mnohdy unifikované 

řešení odmítá a uchyluje se právě k řešení koliznímu s návazností na národní 

úpravu.
17

 

Otázka unifikace soukromého práva na území EU je tedy hodnocena různě. 

Existují její velcí zastánci, jako například právě O. Lando, na druhé straně se 

objevují i velmi kritické a skeptické názory, jako příklad bych uvedla názory 

Michaela Joachima Bonella18, který se staví k jednotné kodifikaci smluvního 

závazkového práva spíše negativně, v mnoha publikacích se tak dostává do 

názorového střetu právě s názory Landoa. Bonell se snaţí odpovědět na otázku, 

zda-li je s ohledem na právo jako kulturní bohatství jednotlivých členských zemí 

                                                     
16  LANDO, O. The EC Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations. Rabels 

Zeitschrift fur auslandisches und internationales Privatrecht. 1974, strana 6 a násl. 
17 ROZEHNALOVÁ N., Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 11. 
18 BONELL, M. J. Unification of Law by Non-legislative Means.: The UNIDROIT Draft Principles for International Commercial 

Contracts. American Journal of Comparative Law, 1992, strana 629.  
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moţné unifikace, popřípadě harmonizace dosáhnout.
19

 Zda-li taková vůle zemí 

vůbec existuje. 

 

Na tomto poli lze podle mého názoru neustále pozorovat tlaky ze strany EU na 

to, aby docházelo k unifikaci norem, a tedy i k naplňování jednotlivých 

ekonomických poţadavků jednotného vnitřního trhu. Tyto tlaky pak ale kolidují 

se zájmy členských států, které samozřejmě velmi často mají zájem na aplikaci 

své vlastní právní úpravy a s tím je spojená jejich ochota přistoupit pouze na 

harmonizaci dané oblasti. 

Definici obou těchto pojmů a jejich odlišnosti lze najít například u Kučery
20

, 

který pojmem unifikace či sjednocováním práva rozumí „záměrnou, společně 

podniknutou činnost unifikujících subjektů (států) za účelem vytvoření 

jednotného textu právních norem, který bude uveden jako platné právo do 

právních řádů těchto států na základě jejich mezinárodně právního závazku. 

Výrazem unifikace se však ale také rozumí výsledek této činnosti, soubor 

unifikovaných norem.“ 

Státu poté vzniká mezinárodně právní závazek zavést tyto sjednané právní 

normy do svého právního řádu, které nesmí jednostranně měnit. Další státy 

mohou na základě přistoupení k takto dojednané mezinárodní smlouvě přistoupit 

i později. 

K vytvoření jednotných právních norem dochází především prostřednictvím 

mezinárodních smluv. Takové jednotné právní normy, které nesmíme ovšem 

chápat jako cíl, ale spíše jako prostředek k jeho dosaţení, potom s sebou přináší 

i jisté nevýhody, které jsou znatelné zvláště v oblasti mezinárodního 

ekonomické spolupráce, spočívající v tom, ţe zde svým způsobem dochází k 

„fixaci daného právního stavu―. 

                                                     
19 BONELL, M. J. The Needs and Possibilities of a Codified European Contract Law. European review of Private Law, 1997, č. 5, 

strana 505. 
20 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 89. 
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Unifikace však není vţdy ţádoucí. Důleţitou roli hraje na poli mezinárodního 

styku, naopak v rámci vnitrostátní úpravy vhodná není, neboť státy jsou 

omezeny v moţnosti upravovat vnitrostátní vztahy podle svých konkrétních 

potřeb v daný čas. 

Jak je jiţ zmíněno výše, od pojmu unifikace je důleţité odlišit pojem 

harmonizace, u které nenacházíme mezinárodně právní závazek států 

respektovat daná ustanovení, z tohoto důvodu často mluvíme o tzv. “vzorových 

zákonech“. Pokud bychom měli definovat pojem harmonizace, šlo by například 

o „přizpůsobení, sbližování, připodobnění a koordinaci právních předpisů“. 

Cílem v tomto případě není dosaţení jednotné právní normy, ale spíše 

podobnosti úpravy v dané oblasti.
21

 

Významnými mezinárodními institucemi, které se specializují na unifikaci 

práva, jsou především Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní 

(UNCITRAL) či Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva v Římě 

(UNIDROIT). 

                                                     
21 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 64. 
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3. ÚMLUVA 

3.1 Geneze Úmluvy 

Úmluva
22

 se ve své konečné podobě dočkala podpisu sedmi členských států 

(Belgie, Spolková republika Německo, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko a 

Nizozemí) dne 19. června 1980, ke zveřejnění došlo o několik měsíců později, 9. 

října 1980 v Official Journal No L 266. Účinnou se ale pak pro původní členské 

státy stala aţ 1. dubna 1991.  

V průběhu příprav Úmluvy došlo oproti původním návrhům k vyloučení 

závazků „mimosmluvních―. Tato problematika se později stala předmětem 

samostatné úpravy. Komise předloţila dne 22. července 2003 návrh nařízení, 

které řeší právo pouţitelné pro závazky nesmluvní, který byl později přijat a 

označován jako tzv. Řím II. 

V souvislosti s Úmluvou není moţné se nezmínit o tzv. Giuliano Lagardově 

Zprávě
23

. Jedná se o komentář profesorů M. Giuliana a P. Lagarda vysvětlující 

jednotlivá ustanovení Úmluvy. Tato Zpráva nám poskytuje jak ucelený náhled 

na vývoj, který předcházel přijetí konečné podoby Úmluvy, stejně tak jako 

okolnosti a důvody, které k tomu vedly. 

Jako mezinárodní smlouva, jejíţ české znění je uvedeno jak v Úředním věstníku 

EU, tak ve Sbírce mezinárodních smluv, je součástí právního řádu České 

republiky. Pokud zákon stanoví něco jiného, má Úmluva aplikační přednost (na 

základě článku 10 Ústavy). V rozsahu své působnosti tedy nahrazuje ZMPS. 

3.2 Věcná působnost Úmluvy 

Věcná působnost v Úmluvě je vymezena jak pozitivně tak negativně. Článek 1 

odst. 1 stanoví, ţe Úmluva se pouţije na závazky ze smluv, které mají vztah k 

právu různých zemí. V tom je spatřována nutnost splnění podmínky existence 

                                                     
22 Konsolidované znění Úmluvy dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41980A0934:EN:NOT.  
23 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and 

Paul Lagarde, Professor, University of Paris I , Official Journal C 282 , 31/10/1980 P. 0001 – 0050.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41980A0934:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41980A0934:EN:NOT
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mezinárodního prvku ve smlouvě, na které se Úmluva pouţije. Definici 

mezinárodního prvku ale Úmluva nepřináší. 

V odst. 2 stejného článku naopak Úmluva přináší negativní vymezení věcné 

působnosti, taxativní výčet smluvních závazků, na které se Úmluva vztahovat 

nebude. Jedná se o smluvní typy, které jsou z dosahu Úmluvy vyloučeny 

většinou z důvodu neslučitelnosti pohledu kontinentálního a anglosaského práva 

na některé právní instituty. Dále pak důvodem k vyloučení některých dalších 

otázek je jejich převaţující charakter osobní, ne majetkový (jako jsou vztahy 

například manţelské či rodinné)
24

 nebo například fakt, ţe si některé otázky svým 

charakterem vyţadují svojí vlastní precizní úpravu a tato otázka je jiţ pokryta 

jinou mezinárodní úpravou, jak je tomu například v případě směnek a šeků, 

které jsou upraveny v Ţenevské Úmluvě.
25

 

Úmluva se tedy nevztahuje na: 

a) otázky týkající se osobního stavu nebo způsobilosti fyzických osob k právům 

a právním úkonům, s výhradou článku 11; 

b) smluvní závazkové vztahy týkající se 

— závětí a dědění, 

— majetkových vztahů mezi manţeli, 

— práv a povinností z rodinných vztahů, rodičovství, manţelství nebo 

z příbuzenství vzniklého manţelstvím, včetně vyţivovací povinnosti k 

dětem nemanţelského původu; 

c) závazkové vztahy ze směnek, šeků a směnek vlastních a jiných 

převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto 

převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; 

d) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; 

                                                     
24 Úplné znění na řízení Rady (EU) č. 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law 

applicable to divorce and legal separation. Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF.  
25 Úmluva o jednotném směnečném zákonu a protokolu a Úmluva o jednotném šekovém zákonu a protokolu. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
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e) otázky upravené právem obchodních společností, sdruţení a právnických 

osob týkající se například zaloţení, způsobilosti k právům a právním úkonům, 

vnitřní organizace nebo rušení obchodních společností, sdruţení a právnických 

osob a osobní zákonné odpovědnosti jejich společníků a orgánů za závazky 

obchodní společnosti, sdruţení nebo právnické osoby; 

f) otázku, zda můţe zástupce zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíţ účet 

tvrdí, ţe jedná, nebo zda můţe orgán obchodní společnosti, sdruţení nebo 

právnické osoby tuto společnost, sdruţení nebo osobu zavazovat vůči třetí 

osobě; 

g) zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, správci trustu a 

oprávněnými osobami; 

h) dokazování a soudní řízení s výhradou článku 14. 

Dále se Úmluva na základě odst.3 stejného článku neaplikuje na pojistné 

smlouvy, na základě kterých jsou kryta rizika umístěná na území členských států 

Evropského hospodářského společenství. Při rozhodování, zda je riziko 

umístěno na těchto územích, pouţije soud své vnitrostátní právo. Přičemţ toto 

ustanovení se nevztahuje na smlouvy o zajištění. Důvodem vyloučení pojistných 

smluv z dosahu Úmluvy byla opět jejich harmonizovaná úprava ve formě 

směrnic. 

3.3 Časová působnost Úmluvy 

Časovou působnost Úmluvy stanoví její článek 17 (Zákaz zpětné působnosti), 

tedy to, ţe se pouţije na smlouvy uzavřené po dni, ke kterému vstoupí v daném 

státě v platnost. V tomhle případě bych ale ráda upozornila na Giuliano 

Lagardovu Zprávu, kde v komentáři k tomuto článku uvádí, ţe ţádné ustanovení 

této Úmluvy nezabrání soudu členského soudu v aplikaci Úmluvy jako ratio 

scripta i na smlouvy uzavřené v době, kdy ještě Úmluva nevstoupila v platnost. 
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3.4 Teritoriální působnost Úmluvy 

Rozhodně je zajímavé v souvislosti s Úmluvou zmínit také otázku její 

teritoriální aplikace. Původní verze Úmluvy, tzv. Original Version, byla 

teritoriálně omezená, kdyţ v článku 27 říká: „This Convention shall apply to the 

European territories of the Contracting States, including Greenland, and to the 

entire territory of the French Republic.” Oproti tomu můţeme současnou verzi, 

tzv. Consolidated Version, hodnotit jako teritoriálně neomezenou, kdy článek 27 

byl zrušen článkem 2 odst. 1 Úmluvy o přistoupení z roku 1992.
26

 

Úmluva je uvozena preambulí, ve které je vyjádřena snaha pokračovat ve 

sjednocování práva v oblasti mezinárodního práva soukromého, tak aby došlo k 

vytvoření jednotné právní úpravy na území ES v rámci rozhodného práva ve 

smluvních závazkových vztazích. 

Dále se pak Úmluva dělí do tří částí: 

Hlava I – „Oblast působnosti― (Scope of the Convention) 

Hlava II – „Jednotné normy― (Uniform Rules) 

Hlava III – „Závěrečná ustanovení― (Final Provisions) 

Zároveň si myslím, ţe je důleţité uvést základní znaky Úmluvy, tak jak to vidí 

například autoři Rozehnalová a Týč:
27

 

1. jde o smlouvu erga omnes – jde tedy o úpravu, která se bude aplikovat i 

na osoby z nesmluvních států, a to v kaţdém případě, kdy půjde o řešení sporu 

před soudy na území smluvních států nebo při uplatňování nároku před 

příslušnými institucemi na území smluvních států, 

2. jde o smlouvu neomezující výběr práva na smluvní státy – ale to stejné 

neplatí pouze pro výběr, ale také pro situaci bez výběru pouţitelného práva, tedy 

bude-li toto právo určeno na základě odkazu kolizní normy, anebo i v případě 

                                                     
26 Úmluva, strana 12. 
27 ROZEHNALOVÁ, N., TÝČ, V. K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech Evropské unie. In Ročenka 

evropského práva 1998, svazek IV., Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1999, strana 168. 
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přihlédnutí k právu v souvislosti s tzv. imperativními normami, ve všech těchto 

situacích se nemusí jednat pouze o právní řád členského státu, 

3. jde o smlouvu uzavřenou – přístup je omezen pouze na členské státy ES; 

a 

4. jde o smlouvu jednotně interpretovanou – a to vzhledem ke znění čl. 18 a 

také existenci Protokolů, kterými získal ESD pravomoc k jednotné interpretaci 

této Úmluvy. 

Aby čtenáři této práce lépe pochopili význam Římské úmluvy a dostali ucelený 

náhled na okolnosti, které její přípravu provázely, je nutné se vrátit zpět do roku 

1967. Původní návrh vzešel od vlád zemí Beneluxu, které ho předloţily Komisi 

k projednání 8. září 1967.  

Děje se tak v době, kdy je velmi aktuální projednávaní i jiného důleţitého 

instrumentu na úrovni ES, a to Bruselské úmluvy o pravomoci a výkonu 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Bruselská Úmluva), která 

představovala snahu přijmout nástroj k regulaci oblasti procesního práva.  

Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe jak Bruselská tak Římská úmluva, jsou zaloţeny 

na stejném principu, není tomu ve všech případech tak. Římská úmluva, narozdíl 

od té Bruselské, nemá právní základ v čl. 293/ bývalý čl. 220 Římské smlouvy o 

zaloţení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 (SES) .  

Tento článek stanoví:  

„Členské státy zahájí mezi sebou v případě potřeby jednání s cílem zajistit ve 

prospěch svých státních příslušníků:  

1. ochranu osob a požívání a ochranu práv za týchž podmínek, které každý 

stát stanoví pro své vlastní státní příslušníky,  

2. zamezení dvojího zdanění uvnitř Společenství,  
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3. vzájemné uznávání společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce, 

zachování jejich právní subjektivity v případě přenesení sídla z jedné země do 

druhé a možnost sloučení či splynutí společností, které se řídí právem různých 

členských států,  

4. zjednodušení formalit, jimž podléhá vzájemné uznávání a výkon soudních 

rozhodnutí a rozhodčích nálezů.“ 

Tento článek zmiňuji z toho důvodu, ţe pro rozvoj mezinárodního práva 

soukromého a pro naplňování obecného cíle sbliţování práva členských států, 

měl právě on největší význam. 

Zpět ale k Římské Úmluvě. Svojí povahou se jedná o mezinárodní smlouvu, 

kterou členské státy uzavřely mezi sebou k regulaci práva v oblasti 

mezinárodního práva soukromého a která platí právě a jen mezi členskými státy. 

Prameny práva ES se dělí na primární,  tj. především zakládající smlouvy, a 

sekundární – ty z primárního vychází a je jimi upravena převáţná většina 

evropského mezinárodního práva soukromého.  Právo EU je pak dotvářeno tzv. 

terciárním právem. Tak se označují smlouvy, které uzavírají členské státy EU k 

dosaţení některých cílů EU a to právě na základě výše zmíněného článku 293. 

Římská úmluva tedy není úmluvou v rámci práva EU, coţ se mimo jiné 

projevuje například tím, ţe kaţdý nový členský stát není Úmluvou vázán 

automaticky, ale aţ podpisem protokolu o přistoupení k ní nebo například tím, 

ţe Evropský soudní dvůr nemá automaticky pravomoc interpretovat její znění.  

Představuje jakýsi doplněk k právu ES, který je tvořen komunitárními úmluvami 

uzavíranými mezi členskými státy EU podle článku 293 SES za účelem 

naplňování cílů ES a EU. 



 

 

 

 17  

 

4. NAŘÍZENÍ 

V souvislosti s Nařízením je dobré zmínit hned v úvodu tzv. Haagský program. 

Haagský program byl přijat Evropskou radou 5. listopadu 2004.
28

 Tento 

koncepční nástroj obsahuje myšlenku o nutnosti „rozhodným způsobem 

pokračovat― na práci na kolizních normách v oblasti smluvních závazkových 

vztahů.  

Úmluva se všemi svými nedostatky byla v této době posledním nástrojem v 

podobě mezinárodní smlouvy jako aktu mezinárodního práva regulující 

mezinárodní právo soukromé na území Společenství. 

Evropská komise svým Sdělením o evropském smluvním právu
29

 dala prostor 

pro diskuzi a připomínky zainteresovaným osobám, tedy členským státům, 

ostatním orgánům a občanské společnosti, například spotřebitelům, v souvislosti 

s aktivitami EU v oblasti smluvního práva. Mimo jiné i prostor pro dialog o tom, 

jaký nástroj by byl pro smluvní závazky nejvhodnější (tj. zda-li by tato oblast 

měla být upravena formou nařízení či směrnice). Směrnice by dozajista přinesla 

větší míru flexibility pro členské státy v souvislosti s implementací jednotlivých 

ustanovení do národních právních řádů, na straně druhé zde panovala obava, ţe 

právě tato větší volnost jednotlivých států  při implementaci by s sebou přinesla 

riziko nejednotnosti, které by mohlo vyústit v odlišnosti při její implementaci a 

výkladu. Řešení v podobě nařízení by tuto volnost členských států do velké míry 

omezilo, naopak ale můţe zajistit jednotné podmínky pro všechny subjekty na 

vnitřním trhu, a tím i omezit výskyt překáţek na něm. 

Tento proces vyústil v roce 2003, kdy Evropská komise zveřejnila Zelenou 

knihu o přeměně Římské Úmluvy z roku 1980 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy na nástroj Společenství a o její modernizaci.
30

 Tato kniha byla 

vyhotovená formou dotazníku. Evropská komise se snaţila prostřednictvím 20 

                                                     
28 Publikován v Úř. Věst. C 53, 3. března 2005. 
29 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on European Contract Law, Brussels, COM 

(2001) 398 final, ze dne 11. července 2001. 
30  Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into 

a Community instrument and its modernisation /* COM/2002/0654 final */. 
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otázek v ní poloţených o modernizaci Úmluvy. Na ně obdrţela celkem 80 

reakcí. 

Evropská komise nakonec zvolila formu nařízení, které je závazné, přímo 

pouţitelné a neposkytuje prostor pro nejistotu a zpoţdění z důvodu transpozice, 

jak je tomu v případě směrnic. Toto Nařízení je tedy jiţ přímo komunitárním 

instrumentem sekundárního práva se všemi důsledky s tím spojenými. 

Jako výsledek konzultačního procesu přijala Evropská komise dne 15. prosince 

2005 návrh nařízení Parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Návrh Nařízení)
31

. Návrh Nařízení byl Komisí prezentován 

jako pouhé přetransformování současné mezinárodní smlouvy do formy 

nařízení, jehoţ cílem není vytvořit nový soubor právních norem, ale pouhé 

vyjasnění a upřesnění jejího znění, čímţ se posílí právní jistota bez zavádění 

nových prvků, které by mohly podstatně změnit stávající právní reţim.
32

  

Cílem nové úpravy, která Úmluvu nahrazuje – coţ je i explicitně zmíněno v 

odůvodnění návrhu Nařízení –, je  především přeměna Úmluvy na nástroj 

Společenství, upřesnění a modernizace některých ustanovení Úmluvy a s tím 

spojené zvýšení právní jistoty ve vztazích, na které má Nařízení dopadat. Další 

výhodou, kterou návrh zmiňuje je dozajista i moţnost Evropského soudního 

dvora interpretovat jeho jednotlivá ustanovení a dotvářet tím legislativu na 

úrovni Společenství.  

Návrh Nařízení ve své konečné verzi, po té, co byl po mnoha diskuzích 

několikrát měněn, byl přijat dne 17. června 2008. Zveřejněn byl 4. července 

2008 v Úředním věstníku. 

V preambuli Nařízení můţeme najít i smysl této unifikace, kdyţ odráţka 6 říká: 

„Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje v zájmu zlepšení předvídatelnosti 

výsledku sporů, jistoty ohledně rozhodného práva a volného pohybu soudních 

                                                     
31 Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) /* KOM/2005/0650 

konečném znění - COD 2005/0261 */. 
32 Návrh Nařízení, strana 2. 
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rozhodnutí, aby kolizní normy platné v členských státech určovaly stejný právní 

řád bez ohledu na zemi soudu, u kterého byla žaloba podána.“ 

Společně s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznání a 

výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (tzv. Nařízení 

Brusel I)  a nařízením EP a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro 

mimosmluvní vztahy (tzv. Nařízení Řím II) představuje soubor závazných 

právních norem mezinárodního práva soukromého pro oblast smluvních a 

mimosmluvních závazků ve věcech občanských a obchodních. 

4.1 Věcná působnost Nařízení 

Věcná působnost je v Nařízení upravena obdobně jako v Úmluvě. Nařízení se 

aplikuje v souladu s článkem 1 na smluvní závazkové vztahy podle občanského 

a obchodního práva v případě kolize právních řádů. Zároveň bod 7 Preambule 

stanoví, ţe věcná působnost a ustanovení Nařízení by měly být v souladu s 

Nařízením Řím II a Nařízením Brusel I.  

Ráda bych upozornila pouze na nově se objevující generální klauzuli, která 

výslovně a negativně vymezuje vztahy, na které Nařízení dopadat nebude, 

zejména tedy vztahy daňové, celní či správní. Tato formulace se zdá býti 

nadbytečná, ale lze zde pozorovat tendenci sladit znění tak, jak se objevuje 

v Nařízení Řím II, dle mého názoru z důvodu, aby nedocházelo k ţádným 

pochybnostem o tom, ţe se obě tyto nařízení aplikují ve stejném rozsahu. 

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, ţe ve většině případů, smlouva, kde jednou 

stranou bude veřejná autorita, nebude vyloučena z dosahu Nařízení právě proto, 

ţe taková smlouva můţe být klasifikována jako otázka veřejného práva na 

základě příslušných vnitrostátních právních předpisů, v tomto případě orgán 

můţe jednat iure gestionis a nikoliv v rámci své pravomoci jako orgán veřejné 

správy.
33

 

                                                     
33  PLENDER, M., WILDERSPIN, M. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations. 

London:Sweet&Maxwell, 2001, strana 95. 
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Nařízení, stejně tak jako Úmluva, opět vyjmenovává další konkrétní vztahy 

nespadající do jeho věcné působnosti. Víceméně dochází pouze k upřesnění 

takových vztahů. Nově Nařízení vylučuje ze svého dosahu závazky 

předsmluvní, takovéto závazky jsou posuzovány jako deliktní a spadají pod 

úpravu obsaţenou v instrumentu Řím II (upraveno v článku 12). V neposlední 

řadě změnou je i úprava pojistných smluv, kdy nově jsou vyloučeny z dosahu 

Nařízení pouze specifické pojistné smlouvy. 

Nově tedy článek 1 odst. 2 stanoví, ţe Nařízení se nepouţije na: 

a) otázky týkající se osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a 

právním úkonům, aniţ je dotčen článek 13; 

b) závazky vyplývající z rodinných vztahů a ze vztahů povaţovaných 

rozhodným právem za vztahy se srovnatelnými účinky, včetně vyţivovací 

povinnosti; 

c) závazky vyplývající z majetkových vztahů mezi manţeli nebo mezi osobami 

ve vztazích povaţovaných rozhodným právem za vztahy s účinkem 

srovnatelným s manţelstvím, a ze závětí a dědění; 

d) závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a vlastních, šeků a jiných 

převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto 

převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; 

e) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; 

f) otázky upravené právem obchodních společností, sdruţení a jiných 

právnických osob, týkající se například vzniku zápisem nebo jinak, způsobilosti 

k právům a právním úkonům, vnitřního uspořádání nebo rušení obchodních 

společností, sdruţení a jiných právnických osob, osobní odpovědnosti vedoucích 

osob a členů za závazky obchodní společnosti, sdruţení nebo právnické osoby; 

g) otázku, zda můţe zmocněnec zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíţ účet 

tvrdí, ţe jedná, nebo zda můţe orgán obchodní společnosti sdruţení nebo 
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právnické osoby tuto obchodní společnost, sdruţení nebo právnickou osobu 

zavazovat vůči třetí osobě; 

h) zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, správci trustu a 

oprávněnými osobami; 

i) závazky vyplývající z předsmluvního jednání, a 

j) určité konkrétní pojistné smlouvy
34

. 

4.2 Teritoriální působnost Nařízení 

Nařízení není aplikovatelné před soudy v Dánsku. To má do budoucna ale 

moţnost opt-in. Naopak Irsko vyuţilo této své moţnosti a v souladu s článkem 3 

Protokolu o postavení Spojeného Království a Irska připojeného ke SES 

optovalo pro Nařízení
35

. Zajímavý v této souvislosti byl postoj Velké Británie, 

která se v počátku přijímání tohoto Nařízení v souladu s článkem 1 a 2 výše 

zmíněného protokolu neúčastnila, a zdálo se, ţe Nařízení pro ní nebude 

pouţitelné ani závazné, a ţe tedy bude stále aplikovat Římskou Úmluvu. Velká 

Británie měla obavy především z toho, ţe by přistoupení k Nařízení mohlo 

způsobit velké problémy a nejistotu v oblasti finančních trhů, coţ byl jeden ze 

závěrů Financial Markets Law Committee
36

.Ta upozorňovala na některé 

výhrady, zejména co se týče úpravy imperativních norem a pojistných smluv. 

Nakonec však ale došlo ke změně názoru britské vlády, a ta v červenci 2008 

zahájila jednání o přistoupení. Na konci stejného roku pak Komise rozhodla o 

přijetí přístupu.
37

 

                                                     
34 Pojistné smlouvy vyplývající z činnosti prováděné jinými organizacemi, neţ jsou organizace uvedené v článku 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o ţivotním pojištění, jejichţ předmětem je poskytovat 

dávky zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným, které patří k podniku či skupině podniků nebo k obchodu či 

skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přeţití nebo v případě přerušení či omezení činnosti nebo v případě nemoci související 

s prací nebo pracovním úrazem. 
35 Bod 44 Preambule Nařízení. 
36 Citováno dne 11.2.2011, Dostupné z www.fmlc.org/papers.  
37 Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2008 k ţádosti Spojeného království o přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. 

http://www.fmlc.org/papers
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4.3 Časová působnost Nařízení 

Jak jsem jiţ zmiňovala v úvodu, Římská Úmluva byla na konci roku 2009 

nahrazena Nařízením s tím, ţe má být aplikováno na smlouvy uzavřené ode dne 

17. prosince 2009. Původní návrh Nařízení byl trochu nejednoznačný, kdyţ 

hovořil v článku 28 – Časová působnost o pouţití na smlouvy uzavřené po 17. 

prosinci. Později ale došlo k opravě znění tohoto ustanovení na současné 

znění.
38

 

5. VZTAH NAŘÍZENÍ A ÚMLUVY 

Ráda bych se na tomto místě věnovala i otázce: 

1. vzájemného vztahu Nařízení a Úmluvy, a 

2. vztahu těchto dvou instrumentů k ostatním mezinárodním smlouvám.  

Ad 1) Vztah Nařízení a Úmluvy lze srovnat odkazem na vztah mezi Nařízením 

Brusel I. a Bruselskou úmluvou, kterému se věnují články 68 a 69 nařízení 

Brusel I.
39

 Účinností Nařízení nedochází v ţádném případě ke zrušení Úmluvy, 

pouze je stanoveno, ţe Nařízení má přednost před Úmluvou, ale pouze mezi 

členskými státy, na něţ se vztahují oba dokumenty – došlo opět k roztrţení 

úpravy, před kterým varuje i Evropská komise.
40

 Nařízení tak ve státech, ve 

kterých je platné, prakticky Úmluvu nahrazuje. Pro Dánsko zůstává v platnosti 

Úmluva.  

Ad 2) Vztah mezi právní úpravou obsaţenou v Úmluvě a Nařízení a dalšími 

přímými normami, které jsou obsaţeny v několika mezinárodních smlouvách, 

lze dobře demonstrovat například v oblasti se smlouvami o přepravě. Právě 

oblast mezinárodní dopravy je totiţ regulována mnoha úmluvami. Ať jiţ zmíním 

například mezinárodní úpravu dopravy po ţeleznici
41

, po silnici
42

 či úprava 

letecké dopravy
43

.  

                                                     
38 Oprava Nařízení Řím I, Úř. Věst. L 177, 4. července 2008, str.6. 
39 ROZEHNALOVÁ, N., TÝČ,V. Evropský justiční prostor v civilních otázkách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 337 

an. 
40 Zelená kniha strana 20. 
41 Úmluva o mezinárodní ţelezniční dopravě /COTIF/. 
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Jak Nařízení tak Úmluva řeší tuto problematiku výslovně, avšak odlišně. Pokud 

mluvíme o článku 21 Úmluvy, ten stanoví, ţe Úmluvou “není dotčeno použití 

mezinárodních úmluv, jejichž smluvní stranou smluvní stát je nebo se jí stane.“ 

To znamená, ţe tyto mezinárodní smlouvy mají před Úmluvou přednost. 

Naopak v Nařízení můţeme odpověď na tuto otázku najít v článku 25
44

. Ten 

mluví o přednosti mezinárodních smluv obsahující kolizní normy tam, kde 

nejsou stranami výlučně členské státy EU. K tomu ještě dodává podmínku a to, 

ţe členský stát je stranou takové úmluvy ke dni přijetí Nařízení. 

V souvislosti s touto problematikou bych se ráda zmínila o obavách, které toto 

ustanovení provázely. Například Max Planck Institut upozorňoval na vznik 

moţného problému, kdyţ by i v Nařízení byl zachován stejný přístup k 

mezinárodním smlouvám jako v článku 21 Úmluvy.
45

 Podle jejich názoru při 

zachování stejné koncepce, která je obsaţena v tomto článku, by bylo členským 

státům nadále umoţněno aplikovat kolizní normy obsaţené v mezinárodních 

smlouvách, kde jsou členské státy smluvními stranami. 

Tento moţný problém bylo nutno podle Max Planck Institutu do budoucna ještě 

zváţit. Jejich návrh směřoval právě k rozlišení právě vztahů intrakomunitárních 

(pro tyto navrhovali přednost komunitárního instrumentu) a nekomunitárních, 

kdy bude i nadále aplikována úprava mezinárodní, protoţe budoucí nařízení dle 

jejich přesvědčení nemohlo nutit členské státy k porušování jejich závazků ve 

vztahu ke třetím zemím.
46

  

Česká odpověď
47

 na otázku č. 5 Zelené knihy
48

, která se této problematiky 

dotýkala, byla ještě radikálnější, kdyţ se objevily úvahy o povinnosti členských 

                                                                                                                                                         
42 Například Úmluva o přepravní smluvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě /CMR/. 
43 Například Úmluva o o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě. 
44 Článek 25 Nařízení stanoví : Tímto nařízením není dotčeno pouţití mezinárodních úmluv, jejichţ stranou je jeden nebo více 

členských států kedni přijetí tohoto nařízení a které stanoví kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy. 
45Reakce Max Planck Institutu [citováno 1. 4. 2011]. Dostupný z: 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/contributions/max_planck_institute_foreign_private_international_law

_en.pdf, strana 18.  
46 Ibidem, s. 19. 
47 Odpověď Ministerstva spravedlnosti České republiky na Zelenou knihu [citováno 1. 4. 2011]. Dostupný 

z: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/contributions/czech_republic_en.pdf, strana  2.  
48  Zelená kniha [citováno 22. 3. 2011]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0654en01.pdf, 

strana 20. 
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států ve vztazích intrakomunitárních vypovědět své mezinárodní závazky podle 

mezinárodních smluv obsahujících kolizní normy. 

Řešení, které se později objevilo v Návrhu Nařízení
49

 můţeme nalézt v jeho 

článku 23. Smluvní státy jsou povinny oznámit Evropské komisi všechny 

multilaterální smlouvy obsahující kolizní normy v oblasti závazkového práva, a 

to do 6 měsíců od vstupu Nařízení v platnost. Nařízení samo o sobě nemá bránit 

pouţití těchto mezinárodních smluv. V situaci, kdy se ale předmětný závazek 

bude týkat více jak jednoho členského státu, bude mít přednost právo 

komunitární – Nařízení před následujícími mezinárodními Úmluvami: Haagská 

úmluva o právu pouţitelném pro kupní smlouvy mezinárodní povahy z roku 

1955 a Haagská úmluva o právu pouţitelném pro zprostředkování a zastoupení. 

V případě bilaterálních smluv v dané oblasti mezi členskými státy má mít 

přednost Nařízení. 

6. VOLBA PRÁVA 

6.1 Volba práva - pojem 

Volba práva, tj. v souladu s definicí Kučery
50

 „shodný projev vůle účastníků 

o tom, že jejich právní vztah se má řídit určitým právem“, patří mezi 

neodmyslitelné instituty mezinárodního práva soukromého, jedná se 

o nejvýznamnější hraniční určovatel. Vyplývá z principu smluvní svobody 

v trţních vztazích, který se právě v oblasti mezinárodního práva soukromého 

promítá do moţnosti smluvních stran zvolit si právo, kterým se bude jejich vztah 

řídit. V případě, ţe dojde k volbě právního řádu stranami, dá se říci, ţe právě 

taková volba velmi napomáhá právní jistotě zúčastněných stran. 

V souladu s ustálenou praxí a se zásadou právní jistoty účastníků závazkového 

vztahu bych ráda zmínila, ţe v mezinárodní advokátní kanceláři, kde jsem 

necelé dva roky působila, vyuţití moţnosti volby rozhodného práva pro závazky 

bylo vţdy doporučováno. Míra nejistoty smluvních stran vyplývající z rizika 

                                                     
49Návrh nařízení Řím I. [citováno 22. 3. 2011]. Dostupný z:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0650:FIN:CS:HTML f, strana 21. 
50 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 119. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0650cs01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0650cs01.pdf
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neplatnosti provedené volby práva či její neúčinnosti, včetně moţných omezení 

účinků zvoleného práva, je totiţ vţdy niţší, neţ v případech, kdy volba práva 

provedena není a příslušný soud některého ze členských států, jeţ má povinnost 

Nařízení popřípadě Úmluvu aplikovat (v případech, ţe na předmětný vztah 

dopadají), tak postupuje podle náhradních hraničních určovatelů. K problematice 

náhradních hraničních určovatelů bude více pojednáno níţe. 

Volba práva v případě závazků ze smluv je dominantním určovatelem jak 

v případě Úmluvy, tak Nařízení. Přestoţe se při přijímání Nařízení diskutovalo o 

různých aspektech volby práva a přestoţe je vnímán právní základ volby práva 

různě, nebyla dominance volby práva jako základní moţnosti regulace závazků 

ze smluv obsahující mezinárodní prvek, nikdy zpochybněna.
51

  

V obou instrumentech první věta článku 3 stanoví, ţe „Smlouva se řídí právem, 

které si strany zvolí.“ Taková formulace však není nic výjimečného, lze ji 

v podobných zněních najít v mnoha dalších úmluvách.
52

 

Fakt, ţe provedení takové volby práva mezi stranami má přednost před 

jakýmkoli dalším kritériem, které by mohlo být pouţito, ale to pouze v případě, 

ţe smlouva v určité části o volbě práva mlčí, byl několikrát potvrzen i SDEU.
53

  

Z Giuliano Lagardovy Zprávy lze dále vyčíst, ţe úprava v Římské úmluvě, tedy 

formulace v článku 3 odst. 1, je pouze jakýmsi potvrzením toho, co v době před 

Úmluvou bylo zakotveno v mezinárodním právu soukromém ve všech členských 

státech Společenství a většině dalších zemí.
54

 Například ve Francii se tento 

princip (zde je označován jako „autonomie de la volontér―) objevuje v „case 

law― uţ v roce 1910 – případ American Trading Company v. Quebec Steamship 

Company Limited.
55

 

                                                     
51 ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., Několik poznámek k volbě práva, dále pak hlavně v Green paper on the conversion of 

the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its 

modernisation /* COM/2002/0654 final. 
52 The Convention on the Law Applicable to Agency of 14 March 1978, article 5 states: „The internal law chosen by the principal 

and the agent shall govern the agency relationship between them.” 
53 Commission v CODEMI, judgement of 26. November 1985 - CASE 318/81. 
54 Giuliano Lagardova Zpráva, strana 12. 
55 Ibidem, strana 12 (Cour de Cassation, rozsudek ze dne 5. prosince 1910). 
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Volba práva je samostatné smluvní ujednání
56

. Takové ujednání je zároveň 

nezávislé na smlouvě, kterou byl právní vztah zaloţen a u kterého došlo k volbě 

práva, je ale zároveň s takovou smlouvou úzce spjato. Je v zásadě garancí určité 

kvality, co se týče její prosaditelnosti a právního reţimu, ale technicky jsou 

ustanovení takové doloţky o volbě práva spjaty právě se smlouvou hlavní. 

6.2 Kolizní a materiální volba práva 

Na tomto místě povaţuji za vhodné zmínit se o rozdílu mezi tzv. kolizní volbou 

práva a volbou práva materiální. V prvním případě se jedná o volbu práva, kdy 

účastníci takového právního vztahu „utíkají― od kogentních norem svého 

vlastního právního řádu. Kučera o takové volbě práva mluví jako o volbě práva 

“na jejímž základě se právo účastníky zvolené aplikuje právě tak, jako se v 

případech jiných kolizních norem aplikuje právo určené za pomoci jejich 

hraničních určovatelů.“ Na rozdíl od toho je důleţité zmínit i další přístup, a to 

jiţ výše zmíněnou materiální volbu práva, která se od té kolizní liší především 

tím, ţe právě taková volba práva je omezena kogentními normami právního 

řádu, kterými by se jinak smluvní závazek v případě neexistence takové volby 

řídil. Druhou popsanou moţnost ale někteří autoři
57

 odmítají uznat jako 

skutečnou volbu práva. Tvrdí, ţe se jedná o velmi náročnou metodu, která klade 

neúnosné poţadavky co se týče znalosti zahraničních právních řádů, jak na 

soudce, tak samotné účastníky. 

6.3 Volba práva v Úmluvě 

Volba v rámci ŘÚ musí být z (čl. 3 odst. 1): 

1. výslovná nebo 

2. s přiměřenou jistotou vyplývat z ustanovení smlouvy nebo 

3. z okolností případu. 

                                                     
56 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 120. 
57 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 121. 
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Úmluva tedy připouští volbu jak explicitní, tak implicitní, neboli tzv. 

konkludentní
58

. Naopak volba práva hypotetická připuštěna není.
59

 Hypotetickou 

volbu je nutné odlišit od volby práva mlčky, kdy soud bude pouze zkoumat 

skutečnou vůli stran, k jejímuţ projevu došlo při zohlednění všech okolností, 

avšak z nějakých důvodů nebyla výslovně projevena. 

Giuliano Lagardova Zpráva připouští v souladu s výše zmíněným, i přes to, ţe 

nedojde k výslovné volbě práva, moţnost uvaţovat i o zvolení určitého práva 

skrze jiné způsoby, které jsou označovány za tzv. implicitní způsoby volby 

pouţitelného práva
60

. 

Zpráva pak takové způsoby dále konkretizuje, kdyţ říká, ţe například volbu 

obchodních podmínek, které jsou výlučně spjaty pouze s jedním právním řádem, 

je moţné povaţovat za volbu daného právního řádu (Zpráva konkrétné hovoří o 

volbě standardních podmínek Lloyd's maritime insurance a jejich vazbu na 

anglické právo). Soud má dále moţnost přihlédnout k předchozímu jednání mezi 

stranami, popřípadě předchozí volbě práva mezi nimi, a takové právo je pak 

moţné v budoucím styku mezi tentýţ stranami povaţovat za zvolené právo. Dále 

je za takový případ implicitní volby práva moţné povaţovat to, kdy strany 

odkazují v dané smlouvě na konkrétní ustanovení – a nyní jako příklad – uvádí 

Zpráva francouzský Code Civil, potom i tady se můţe jednat o situaci, kdy 

konkrétní smlouva bude podřízena francouzskému právu.
61

 

6.3.1. Štěpení (kolizního) smluvního statutu 

Poslední věta článku 3 odst. 1 umoţňuje stranám zvolit si právo jak pro celou 

smlouvu, tak pouze pro její část. Takový jev je označován jako dépeçage, neboli 

štěpení [kolizního] smluvního statutu v důsledku volby rozhodného práva. Jiţ v 

průběhu příprav Úmluvy však někteří experti
62

 poukazovali na moţnost různých 

nebezpečí s tímto jevem spojených. Zastávali názor, ţe smlouva by se primárně 

měla řídit pouze jedním právním řádem, v případech, kdyţ se skládá z několika 

                                                     
58 Srovnej rozhodnutí z Německa (strany neuvedeny), Bundesgerichtshof (BGH), 7. 12. 2000, VII ZR 404/99. 
59 Více k pojmu hypotetická volba Kučera, KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 124. 
60 Srovnej případ z Německa, strany nezveřejněny, Bundesgerichtshof (BGH), 19. 1. 2000, VIII ZR 275/98. 
61 Giuliano Lagardova Zpráva, strana 14. 
62 Giuliano Lagardova Zpráva strana15. 



 

 

 

 28  

 

dílčích kontraktů, by pak mohla moţnost volby několika právních řádů být 

výjimečně připuštěna. 

Stejně tak úprava v Úmluvě připouští moţnost dodatečné volby či změny práva 

v souladu s článkem 3 odst. 2. Ta pak podle většinových názorů působí ex tunc. 

Toto ustanovení má pouze ještě více posílit autonomii vůle stran, stanoví však 

podmínku, ţe případné výše zmíněné změny se nesmí dotknout práv třetích 

osob. 

V souvislosti s výše zmíněným bych se ráda pozastavila u situace
63

 ve Velké 

Británii. Tam na základě dvou velmi důleţitých rozhodnutí anglických soudů 

(The Armar Case a The Mariannina Case) dochází k stanovení základních 

situací, kdy je dodatečná volba práva anglickými soudy akceptována. Jedná se 

například o situaci, kdy strany provedou volbu dvou či více právních řádů, o 

tom, který pak bude pouţit na daný vztah, rozhodne určitá událost, která vznikne 

v budoucnu – tak, jako to bylo v případu Mariannina, nebo v situaci, kdy strany 

samy neodkáţí na nějaký právní řád, nicméně výslovně očekávají vznik určité 

události kdykoliv po uzavření smlouvy, která bude potom relevantní či zásadní 

pro volbu právního řádu – v prvním zmiňovaném případě Armar. Posledním 

případem je i takový případ, kdy se strany, kdykoliv po uzavření smlouvy, 

dohodnou na takové volbě popřípadě změně. 

Na závěr této kapitoly bych chtěla podotknout, ţe ačkoliv se můţe jevit volba 

práva v rámci Úmluvy jako neomezená, jistá omezení tu existují. Ať se jiţ jedná 

o omezení dané předmětem v článku 1 Úmluvy, omezení z důvodu rozporu s 

kogentními normami státu, se kterými jsou všechny ostatní prvky výlučně 

spojeny – problematika článku 3 odst. 3, nebo například omezení u jednotlivých 

druhů smluv, jako například individuálních pracovních smluv. 

6.4 Volba práva v Nařízení – posun oproti Úmluvě 

Vzhledem k významu principu autonomie svobodné volby práva mezi stranami 

nemůţe být překvapením, ţe tento princip zakotvený v Úmluvě článkem 3, se 

                                                     
63 PIERCE, D. G. Post-Formation Choice of Law in Contract. The Modern Law Review, 1987. č. 50, s. 176 an. 
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v téměř stejném znění objevuje i v Nařízení. Do jisté míry je článek 3 Nařízení 

jakousi přesnou kopií článku 3 Úmluvy. Za trochu nešťastnou je povaţována 

česká verze Nařízení právě tohoto článku, kdy zde dochází ke změně znění 

z původního „Svoboda volby―, tak jak to bylo v Úmluvě, na nové „Svobodná 

volba práva―. Toto znění je nutné chápat jako nepřesné (i ve srovnání s ostatními 

jazykovými zněními). 

Mimo jiné o významu svobodné volby práva svědčí i to, ţe Preambule v bodě 11 

pokládá moţnost takové volby smluvních stran za „základ systému kolizních 

norem v oblasti smluvních závazků.“ 

Autonomie stran při volbě rozhodného práva, kterým se má smlouva jimi 

uzavřená řídit, je povaţována za základní právo nezbytné k zajištění řádného 

fungování jednotného trhu, coţ bylo i v několika rozsudcích SDEU potvrzeno.
64

 

Volba práva v souladu s Nařízením tedy musí buď: 

1. být učiněna výslovně 

Taková volba je nejméně problematická a je běţně realizována jako 

doloţka v hlavní smlouvě. Platnost i účinnost takových dohod se řídí, 

stejně tak jako v Úmluvě, tj. právem, které strany určily za rozhodné 

(legis causae). 

2. vyplývat z ustanovení smlouvy 

V Nařízení, i přes diskuze, které se k tomuto problému vedly, se 

připouští, stejně jako Úmluva, volbu práva jinou neţ výslovnou. O 

významu problematiky moţnosti nevýslovné volby práva svědčí i fakt, 

ţe jedna z otázek poloţených Komisí se týkala právě tohoto.
65

 

Došlo zde pouze ke změně jazykového znění. Nařízení „posiluje― znění 

v anglickém a německém jazyce, kdyţ říká, ţe volba práva musí být 

vyjádřena výslovně nebo „vyplývat s dostatečnou jistotou― (v anglické 

                                                     
64 Rozsudek ESD Alsthom Atlantique SA vs. Compagnie de Construction Mécanique SA ve věci C-339/89 ze dne 24. ledna 1991. 
65 Zelená Kniha, otázka č. 9. 
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verzi: „demonstrated with reasonable certainty“) z ustanovení smlouvy 

nebo okolností případu, oproti znění Úmluvy, kde musela volba „jasně 

vyplývat― (v angličtině: „clearly demonstrated“). 

Otázkou zůstává, do jaké míry můţe tato změna ovlivnit výklad tohoto 

ustanovení nebo zda-li se jedná pouze o snahu sjednotit jednotlivá 

jazyková znění. Někteří autoři
66

 jsou toho názoru, ţe znění, tak jak ho 

známe z Úmluvy, nebylo zcela přesné ve všech jazykových verzích, a z 

toho důvodu nemuselo poţadovat stejný stupeň jistoty. 

3. vyplývat z okolností případu 

Zákaz moţnosti hypotetické volby zůstává i v reţimu Nařízení 

nezměněn. Opět tedy nemůţe být projev vůle stran nahrazen úvahou o 

tom, jaké právo by si strany zvolily, pokud by provedly volbu. Takové 

konstruování fikce volby stran nelze ani v případě Nařízení připustit. 

6.4.1. Doložka o vnitřním trhu 

V souvislosti s článkem 3 Nařízení není moţné se nezmínit i o jeho odstavci 4. 

Ten stanoví, ţe v případě, ţe se všechny ostatní prvky pro situaci významné v 

okamţiku volby nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou 

jiného rozhodného práva stranami, neţ je právo členského státu, dotčeno pouţití 

těch ustanovení práva Společenství, případně v podobě, v jaké je provedeno v 

členském státě sídla soudu, od nichţ se nelze smluvně odchýlit. M. Pauknerová 

označuje tento článek jako tzv. doložku o vnitřním trhu.
67

 

Jedná se o novinku v rámci Nařízení, na podobnou či analogickou úpravu v 

Úmluvě nenarazíme. Úmluva totiţ svojí povahou (smluvní instrument 

mezinárodního práva veřejného) neumoţňovala takové imperativní prosazování 

práva Společenství, především tedy z toho důvodu, ţe nebyla nástrojem 

Společenství. Tímto článkem svým způsobem dochází k zavedení pravidla na 

úrovni Společenství tak, jak to činí článek 3 odst. 3 Nařízení na úrovni 

                                                     
66 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská Úmluva. Nařízení Řím I. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, strana 603. 
67 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1.vyd. – Praha: C.H. Beck, 2008,strana 260. 
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vnitrostátní. Dochází tedy nově k rozlišení, zda-li se jedná o případ, kdy se 

smlouva týká pouze jediné země a strany si zvolí cizí právo, nebo o případ, kdy 

naopak smlouva souvisí s jednou nebo více členskými zeměmi EU, ale strany si 

jako rozhodné právo zvolí právo jiného neţ členského státu.  

V souvislosti s tímto je důleţité upozornit například na rozhodnutí ve věci 

Ingmar GB Ltd. V. Eaton Loenard Technologies Inc. (381/98).
68

 Podle tohoto 

rozhodnutí lze za ustanovení odpovídající článku 7 povaţovat nejen ustanovení 

národního práva, ale také práva komunitárního. V tomto případě se jednalo o to, 

ţe navzdory skutečnosti, ţe ne všechny prvky v této věci se nacházely na území 

Společenství – hlavní prvek byl zaloţen ve Spojených státech (Principál měl 

sídlo v Kalifornii) - ESD rozhodl, ţe některé články směrnice č. 86/653 o 

obchodních zástupcích se pouţijí tak jako tak, neboť obchodní zástupce 

vykonával svou činnost v jednom z členských států. Zároveň díky velmi 

širokému jazyku v tomto rozsudku, spolu s faktem, ţe soud nedostatečně jasně 

uvedl důvody, které ho vedly k závěru, ţe článek 17 výše zmíněné směrnice o 

obchodních zástupcích jsou imperativní, lze dovodit závěr, ţe všechna pravidla 

obsaţená ve směrnicích komunitárního práva, od kterých není moţné se odchýlit 

jsou imperativní.
69

 

 

6.4.2. Odchylka od definice pojmu členský stát  

Ráda bych ještě v této souvislosti zmínila článek 1 odst. 4, který podává definici 

pojmu členský stát a stanoví odchylku od obecné definice členského státu v 

Nařízení. Článek 3 odst. 4 tak pojmem členský stát rozumí nejen členské státy, 

na které se Nařízení vztahuje, nýbrţ všechny členské státy. To znamená, ţe se 

bude aplikovat i na Dánsko. Tato úprava má předejít tomu, aby strany, které 

zvolí dánské právo v oblasti, kde existuje kogentní úprava právem Společenství, 

                                                     
68 Zelená kniha [citováno 1. 4. 2011], strana 34. 
69  PLENDER, M., WILDERSPIN, M. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations. 

London:Sweet&Maxwell, 2001, strana 165. 
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vyhnuly aplikaci těch ustanovení Společenství, které Dánsko neaplikuje, 

popřípadě jimi není vázáno apod.
70

  

V Návrhu Nařízení byl tento článek vymezen šířeji, kdyţ v původním znění 

stanovil, ţe pokud si strany zvolí právo nečlenského státu, nemůţe být touto 

volbou dotčeno pouţití imperativních ustanovení právních předpisů 

Společenství, pokud by byly pouţitelné pro daný případ.
71

 

To znamená, ţe zde nebylo vyţadováno výlučné spojení s členskými státy, ale 

pouze pouţitelnost právních předpisů Společenství. Návrh Nařízení ve svém 

odůvodnění pouze konstatuje, ţe právě tento odstavec se zaměřuje na moţnost 

„obcházení zákona―, kdy se má předejít obcházení práva Společenství. 

Podobnou úpravu nalézáme i v úpravě mimosmluvních závazků v Nařízení Řím 

II.
72

  

Právě M. Pauknerová hodnotí tuto úpravu jako nadbytečnou. Tento závěr 

dovozuje z faktu, ţe zajištění pouţití kogentních i imperativních norem je moţné 

nalézt v článku 9 Nařízení (v Úmluvě článek 7) ve spojení s článkem 3 odst. 3 

jak Úmluvy tak Nařízení. Zároveň uvádí, ţe v tomto ohledu bude nutné počkat 

na judikaturu, která by upřesnila význam doloţky o vnitřním trhu.
73

 

6.5 Předmět volby práva 

Úprava v Úmluvě výslovně nepřipouštěla moţnost, aby si strany zvolily, ţe 

smlouva bude podléhat normám nestátního práva, tj. takovým normám, které 

jsou vydány mimo zákonodárnou moc na svrchovaném území určitého státu. 

Nebylo to moţné dovodit ani výkladem ţádného ustanovení Úmluvy. Daná 

problematika nebyla probírána ani v rámci příprav Úmluvy ani se o ní 

nezmiňuje Giuliano Lagardova Zpráva. Lze zároveň konstatovat, ţe závěr, ţe by 

normy nestátního původu mohly být předmětem volby práva, byly přijímány 

spíše negativně. 

                                                     
70 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská Úmluva. Nařízení Řím I. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, strana 628. 
71 Návrh Nařízení článek 3 odst. 5. 
72 Nařízení Řím II, článek 14 odst. 2 a odst. 3. 
73 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1.vyd. – Praha: C.H. Beck, 2008, strana 225. 
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O to více je tedy překvapivé, ţe v Návrhu Nařízení se tato moţnost objevuje. To 

je odůvodněno ještě větším posílením smluvní volnosti stran. Explicitně článek 

3 odst. 2 tohoto Návrhu Nařízení umoţňoval, aby si strany zvolily jako rozhodné 

právo zásady a normy hmotného závazkového práva, za podmínky, ţe takové 

zásady a normy jsou uznávány na mezinárodní úrovni i na úrovni Společenství. 

Zároveň dále specifikuje, ţe otázky týkající se oblastí, které jsou upraveny 

těmito zásadami nebo normami a které jimi nejsou výslovně vyřešeny, mají být 

vyřešeny podle obecných zásad, z nichţ vycházejí, nebo, pokud takové zásady 

neexistují, podle rozhodného práva při neexistenci volby ve smyslu tohoto 

nařízení.
74

 

Ze znění tohoto Návrhu Nařízení však nebylo přesně jasné, jaké statutární 

předpisy ve smyslu tohoto článku mohou být zvoleny. Zejména výklad spojení 

„uznávány na mezinárodní úrovni― se zdál jako velmi problematický. K tomuto 

se blíţe EK nevyjádřila ani v rámci odůvodnění k Návrhu Nařízení. V tom 

pouze jako příklad uvádí, ţe zvolená formulace by měla povolovat volbu zásad 

UNIDROIT
75

, zásad Principles of European Contract Law nebo případného 

budoucího volitelného nástroje Společenství, a naopak výslovně vylučuje 

z důvodu nepřesnosti a nejednotnosti moţnost volby lex mercatoria 

a soukromých kodifikacích, které nejsou společenstvím v dostatečné míře 

uznávány.  

V případě lex mercatoria není totiţ moţné jednoznačně určit, které obecné 

principy sem zařadit, a které by tak mohly být povaţovány za všeobecně 

uznávané. Kaţdý stát má, co se týče výkladu, těchto pravidel odlišný přístup, 

a proto z tohoto důvodu by bylo téměř nemoţné povaţovat lex mercatoria za 

ucelený systém pravidel. 

Dle názoru Kučery, lex mercatoria nebo také světové právo mezinárodního 

obchodu, nelze povaţovat za zvláštní právní systém ale pouze jako prostředek 

k překlenutí rozdílu v úpravě jednotlivých právních řádů, a tím zajištění větší 

                                                     
74 Návrh Nařízení, strana 10. 
75 UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts. 
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právní jistoty účastníků.
76

 Kučera argumentuje především nekompletností tohoto 

systému pravidel, jeho nezávazností a v neposlední řadě i jeho 

nepředvídatelností. Zároveň se podle jeho názoru tato úprava, vyplývající 

z těchto prostředků, stane pro strany smluvního vztahu závaznou pouze tím, ţe jí 

na základě smluvní volnosti začlení do smlouvy, která se ale sama o sobě jiţ 

opírá o určitý právní řád.  

Obecně závazné právní normy mohou být pouze výsledkem činnosti státu jako 

takového. Dle něj nelze připustit “názory, které přiznávají v některých vztazích v 

mezinárodním hospodářském styku stranám takovou schopnost, že by jejich vůle 

byla sama, mimo určitý právní řád, jediným právním základem pro existenci 

smlouvy a právního vztahu založeného touto smlouvou.“ Odmítá tedy moţnost 

smlouvy, která spravuje sama sebe a existuje mimo určitý právní řád, tzv. self-

regulating contract.
77

 

Pro zajímavost bych uvedla, ţe v poslední době se můţeme setkat i s autory, 

kteří jsou k pouţití lex mercatoria více otevření. Jako příklad bych uvedla 

autorku A. M. López Rodríguez, která naopak lex mercatoria povaţuje za 

ucelený, kompletní systém pravidel schopný upravit jakékoli problematické 

otázky, za systém, který je díky své flexibilitě způsobilý se dále rozvíjet, 

a reagovat tak na aktuální dané problémy. Na otázku předvídatelnosti lex 

mercatoria odpovídá a zmiňuje systém TLDB (Transnational Law Database), 

který obsahuje jak principy UNIDROIT, tak i Principy evropského smluvního 

práva, které jsem zmiňovala výše. Podle názoru autorky je právě tato databáze 

zárukou oné předvídatelnosti ve spojení s principem transparentnosti.
78

 

Z výše uvedených důvodů proti této úpravě tedy nakonec tato moţnost volby 

nestátních pravidel v uvedené formě nebyla v konečné verzi Nařízení explicitně 

povolena. Přeci jen ale dochází k nepatrné změně oproti úpravě v Úmluvě 

a jakémusi kompromisu, a to odklonu od striktního zákazu pouţitelnosti 

nestátních normativů, avšak tato moţnost je přesunuta do Preambule Nařízení, 

                                                     
76 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 206. 
77 Ibidem, strana 207. 
78 LÓPEZ RODRÍGUEZ, A. M. Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the EU. Copenhagen: DJØF Publishing, 

2003, str. 105 
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kdy bod 13 umoţňuje smluvním stranám začlenit tyto nestátní normy, popřípadě 

mezinárodní úmluvu do smluv, a to formou odkazu na ně.  

 

Dle mého názoru je na tomto místě ţádoucí zmínit Článek 3 odst. 1 Nařízení, 

který pouţívá pojmu právo oproti dřívějšímu právní řád. V tomhle ohledu 

vyvstala otázka, zda-li právě tato jazyková změna nepřipouští moţnost volby 

nestátních norem nebo zda-li se jedná pouze o synonyma těchto svou pojmů.  

V některých zemích jsou zvyklosti schopné v konkrétních případech potlačit 

svým účinkem dokonce normativy psaného práva. Někteří autoři
79

 jsou ale 

přesvědčeni, ţe právě proto, ţe Nařízení výslovně v Preambuli stanoví postup 

pro pouţití těchto nestátních normativů jejich začleněním do textu smlouvy 

odkazem, dochází tím k odlišení od postupu právě v souvislosti s volbou práva. 

Z této argumentace lze pak dovodit, ţe nestátní normy mohou být pouţívány 

pouze jako dohoda stran, která bude mít přednost před dispozitivními normami, 

ne však před normami kogentními. 

7. VOLBA PRÁVA V ČISTĚ VNITROSTÁTNÍCH VZTAZÍCH 

7.1 Volba práva v čistě vnitrostátních vztazích obecně 

V případě sporu bude soud zkoumat, zda-li jsou splněny předpoklady pro 

aplikaci Nařízení. Tyto předpoklady bych vymezila následovně:  

 časově – tj. zda-li byla smlouva uzavřena po dni pouţitelnosti 

Nařízení 

 věcně – závazek spadá do rozsahu Nařízení
80

 

 prostorově – Nařízení dopadá na všechny členské státy, s výjimkou 

Dánska
81

, a je tzv. univerzálně pouţitelné, tedy pouţije se i na 

                                                     
79 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská Úmluva. Nařízení Řím I. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, strana 615. 
80 Článek 1 Nařízení. 
81 (46) Nařízení: „ V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 

o zaloţení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani 

pouţitelné.― 
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případy, kdy rozhodné právo určené na jeho základě nebude právem 

některého z členských států EU. 

Přestoţe jsou však někdy splněny shora uvedené podmínky pro aplikovatelnost 

Nařízení, vystupuje do popředí ještě jeden základní předpoklad pro pouţití 

předmětné úpravy. Tímto základním předpokladem je existence tzv. 

mezinárodního prvku.  

Mezinárodní právo soukromé upravuje soukromoprávní vztahy, které obsahují 

tzv. mezinárodní (zahraniční) prvek.
82

 O problematice vymezení mezinárodního 

prvku jsem jiţ pojednala výše. 

7.2 Volba práva v čistě vnitrostátních vztazích v Úmluvě 

Jiţ Úmluva se snaţí o úpravu
83

 reagující na situaci subjektivně daného 

mezinárodního prvku s tím, ţe konstatuje, ţe taková volba je sice moţná, ale 

existuje tu omezení kogentními normami toho právního řádu, kde jsou prvky 

vztahu lokalizovány. Zároveň bych ráda upozornila, ţe v původním návrhu 

Římské Úmluvy tato moţnost začleněna nebyla.
84

 

Dle mého názoru je ţádoucí v souvislosti s výše zmíněným uvést vysvětlení z 

Giuliano Lagardovy Zprávy
85

, která umoţňuje větší pochopení článku 3 odst. 3:   

 “This solution is the result of a compromise between two lines of argument 

which have been diligently pursued within the Group: the wish on the one hand 

of certain experts to limit the parties' freedom of choice embodied in this Article 

by means of a correcting factor specifying that the choice of a foreign law would 

be insufficient per se to permit the application of that law if the situation at the 

moment of choice did not involve another foreign element, and on the other the 

concern of other experts, notably the United Kingdom experts, that such a 

correcting factor would be too great an obstacle to the freedom of the parties in 

                                                     
82 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 17. 
83 Článek 3 odst. 3 Úmluvy stanoví: „V případě, ţe všechny ostatní okolnosti v okamţiku volby souvisejí pouze s jednou zemí, 

nesmí být skutečností, ţe si strany zvolily cizí právo, ať jiţ je volba práva spojena s volbou zahraničního soudu či nikoli, dotčeno 

pouţití právních ustanovení, od nichţ se podle práva dotyčné země nelze smlouvou odchýlit („kogentní ustanovení―).‖  
84 EC Convention on contractual and non-contractual obligations, 1972. 
85 Giuliano Lagardova Zpráva, vysvětlení k článku 3 odst. 3. 
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situations in which their choice appeared justified, made in good faith, and 

capable of serving interests worthy of protection. In particular these experts 

emphasized that departures from the principle of the parties' freedom of choice 

should be authorized only in exceptional circumstances, such as the application 

of the mandatory rules of a law other than that chosen by the parties; they also 

gave several examples of cases in which the choice of a foreign law by the 

parties was fully justified, although there was apparently no other foreign 

element in the situation. The Group recognized that this concern was well 

founded, while maintaining the principle that the choice by the parties of a 

foreign law where all the other elements relevant to the situation at the time of 

the choice are connected with one country only shall not prejudice the 

application of the mandatory rules of the law of that country.” 

7.3 Argumenty proti možnosti volby práva v čistě vnitrostátních vztazích 

Praxe posledních let se snaţí vyrovnat s otázkou, zda-li je moţné zvolit si právo 

v „čistě vnitrostátních vztazích― tj. v situaci, kdy volba cizího rozhodného práva 

(případně volby místa soudu) je jediným mezinárodním prvkem v daném vztahu, 

který zde nacházíme pouze spojení s jedním právním řádem. Definici samotného 

mezinárodního prvku v Nařízení však nenalezneme. Podle některých názorů 

totiţ Nařízení nelze aplikovat na takové případy. 

Objevují se názory, ţe mezinárodní prvek musí být takový, ţe jeho existence či 

absence nemůţe být vyloučena dohodou stran. Nelze tedy uzavřít, ţe takový 

vztah je moţno vytvořit jako umělou konstrukci, tedy tím, ţe si strany zvolí 

hmotné právo, kterým se daný vztah bude řídit, popřípadě volbou fóra. 

Zastánci tohoto názoru tvrdí, ţe přítomnost mezinárodního prvku musí podle 

jejich názoru podléhat interpretaci autonomní, tedy nezávislé na jakémkoliv 

národním právním řádu, tzn. bez ohledu na právo zvolené pro smlouvu 

samotnou. Nejčastěji tento mezinárodní prvek spočívá v subjektech nebo 

objektech právního vztahu či v právní skutečnosti, která vznik, změnu nebo 

zánik zkoumaného právního vztahu zakládá.  
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Odborníci, kteří zastávají tento názor tvrdí, ţe právě tato volba cizího práva pro 

situace čistě vnitrostátní v reţimu Nařízení moţná není. Pokud by totiţ samotná 

volba cizího práva (jakoţto jediného mezinárodního prvku v daném závazkovém 

vztahu) byla schopna tento, jinak čistě vnitrostátní, vztah internacionalizovat, 

docházelo by k  umělému zakládání cizího prvku v jinak čistě vnitrostátním 

vztahu, a to na základě subjektivního projevu stran. 

V jurisdikcích kontinentální Evropy byla dříve, před přijetím Úmluvy, takováto 

moţnost volby vyloučena. Důvodem byla tzv. Doctrine of Evasion – evazivní 

kolizněprávní doktrína. Tato doktrína, která byla na přelomu 19. a 20. století do 

jisté míry podporována rovněţ ve Francii, byla poté definitivně odmítnuta 

rozhodnutím francouzského nejvyššího soudu (Cour de Cassation)
86

 v roce 

1930, kdy právě tento soud označil takový postup jako podvod v právu (fraudè á 

la loi), tedy ţe se jedná o obcházení práva, které není moţné připustit. 

Přičemţ hlavní důvody, při kterých dochází k odmítnutí moţnosti volby cizího 

práva v situacích skutečně vnitrostátních, lze shrnout následovně
87

:  

 Celkem jednoznačné znění článku 3 odst. 3 jak v Úmluvě tak, v 

Nařízení. Zároveň je nutné zváţit v souvislosti s tímto i Giulinano 

Lagardovu Zprávu, která však uţ tak jednoznačná není. Ta se zabývá 

situacemi, kdy se můţe pouţít jiné právo, v případech, kde není 

zřetelný ţádný jiný prvek. Tyto situace ale nejsou nijak popsány, a 

tudíţ není moţné přesně určit, zda-li se nejedná pouze o situace 

s méně zřetelným prvkem. Podle názoru N. Rozehnalové
88

 by šlo o 

případy, kdy soudce by byl konfrontován s kolizí právních řádů, ale 

situace by nebyla zřetelně kvalifikovatelná.  

 Kolize právních řádů je samotným předpokladem aplikace Nařízení. 

Článek 1 Nařízení říká, ţe Nařízení se pouţije na „smluvní 

závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě 

                                                     
86 Srovnej: http://www.jstor.org/pss/1117162 [citováno 22.2.2011 ] Rozhodnutí Cour de Cassation, première (civ.) ze dne 19. února 

1930, publikováno ve sbírce rozhodnutí francouzského nejvyššího soudu Cour de Cassation / Cass. (civ.),  rč. 1933, díl I., str. 41 

a násl. 
87 ROZEHNALOVÁ N., Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 92. 
88 Ibidem, strana 92. 

http://www.jstor.org/pss/1117162
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kolize právních řádů“. Důleţité pro posouzení takové situace bude 

zejména výklad spojení „v případě kolize právních řádů―. Existují 

dva relevantní přístupy právě ve vztahu k tomuto. Nařízení dopadá a 

umoţňuje zvolit si právo v případech, kdy jiţ existuje kolize 

právních řádů. Na rozdíl od situace, kdy strany zvolí cizí právo jako 

právo rozhodné v čistě vnitrostátní situaci, a tím způsobí kolizi 

právních řádů. Pokud by tedy moţnost volby práva stranami ve 

vztazích čistě vnitrostátních byla připuštěna, pak by tato kolize 

právních řádů závisela na vůli smluvních stran, a mohla by být 

uměle vytvářena. Vymezení předmětu úpravy Nařízení ve vztahu ke 

kolizi právních řádů by pak bylo zcela irelevantní. Opět tedy N. 

Rozehnalová namítá, ţe základem pro pouţití normy by nebylo 

vymezení jejího předmětu úpravy, ale oprávnění stran „vytvořit 

kolizi takových právních řádů volbou práva―. Takový přístup je 

podle autorky nutné odmítnout. 

 Základ v článku 81 Smlouvy o fungování Evropské unie (v době 

přijetí Nařízení se jednalo o článek 65 SES) –  Nařízení je jakoţto 

pramen práva evropského odvozeno od článku 81 Smlouvy o 

fungování Evropské unie – opatření vydávaná na základě tohoto 

článku mají spadat do oblasti „justiční spolupráce v civilních věcech 

s mezinárodním prvkem“, jde tedy jasně o případy zjevně a 

objektivně přeshraniční, jejichţ cílem není dopadat na čistě 

vnitrostátní právo. Právě na zmíněný článek 65 se odolává 

i Preambule Nařízení v bodu 2, který stanoví, ţe tyto opatření „mají 

zahrnovat opatření na podporu slučitelnosti kolizních norem 

platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních 

sporů“. Znění článku 3 odst. 3 by poté dopadala na civilní věci bez 

mezinárodního prvku. U Úmluvy lze podle zastánců tohoto názoru 

výše uvedené připustit, v případě Nařízení ho ale musíme zásadně 

odmítnout. 
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Je samozřejmé, ţe autoři této teorie si uvědomují, ţe jak článek 3 odst. 3, tak i 

ostatní články je nutné interpretovat dohromady, a ne odtrţeně od pravomocí EU 

a zároveň je nutné přihlíţet i k účelu dané normy. Na základě výše uvedených 

námitek, odmítají uznat fakt, ţe by článek 3 odst. 3 byl aplikovatelný na čistě 

vnitrostátní vztahy, a tudíţ by soudce byl ex offo povinen zjistit obsah tohoto 

cizího zvoleného práva a aplikovat ho. Autoři, kteří zastávají výše popsaný 

názor, tvrdí, ţe autonomie stran má mít v konečném důsledku dopad pouze na 

hmotné právo, v ţádném případě na právo kolizní.
89

 

7.4 Argumenty pro možnost volby práva v čistě vnitrostátních vztazích 

Přes výše zmíněné však můţeme nalézt právní řády, které tento postup ať jiţ 

explicitně nebo prostřednictvím judikatury či jiných kvalifikovaných právních 

názorů schvalují. Především se jedná o země common law, ale překvapivě 

můţeme najít aprobaci tohoto postupu i v určitých právních řádech, které jsou 

řazeny do oblasti systému kontinentálního práva civil law.  

Ti autoři, kteří tvrdí, ţe volbu práva v čistě vnitrostátním vztahu lze připustit, 

argumentují tím, ţe záměrem při přijímání Nařízení nebyla ţádná změna statutu 

quo oproti Úmluvě v souvislosti s ustanoveními upravujícími volbu práva. 

Zastánci tohoto názoru odkazují například na článek 4 odst. 2 Návrhu Nařízení. 

Ten jasně upozorňuje na společný základ obou těchto dokumentů a snahu 

poukázat pouze na podstatné změny, které by nová úprava znamenala pro 

institut volby práva. 

Stejně tak by dle jejich přesvědčení v případě aplikace výše uvedeného názoru, 

tedy, ţe volba práva není v čistě vnitrostátních vztazích moţná, vedla k tomu, ţe 

článek 3 odst. 3 by byl neaplikovatelný či obsoletní, anebo by zde nastala 

situace, kdy volba práva by byla více restriktivní, neţ-li podle ZMPS před 

účinností Římské Úmluvy v České republice.  

Častým argumentem pro to, ţe volba práva v čistě vnitrostátních vztazích je 

moţná, je odkazování na situaci ve Velké Británii. Otázkou zůstává, do jaké 

                                                     
89 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská Úmluva. Nařízení Řím I. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, strana  595. 
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míry lze toto povaţovat za relevantní přístup k této problematice. Anglosaský 

právní systém je zaloţen na jiném významu právních vztahů s mezinárodním 

prvkem. Někteří totiţ tvrdí, ţe v případě kontinentálního pojetí mezinárodního 

práva soukromého je existence mezinárodního prvku důleţitá jiţ od samého 

začátku, naopak v případě pojetí anglosaském se význam existence takového 

mezinárodního prvku dostává do popředí aţ v souvislosti s rozporem projevu 

smluvní autonomie s veřejným zájmem, který je obsaţen v určité kogentní 

normě. Často tedy dochází k řešení otázky rozhodného práva aţ v okamţiku, 

kdy je potřeba kvalifikovat význam takového veřejného zájmu. Nutno 

podotknout, ţe v anglosaském právním systému je rozsah kogentních norem o 

mnoho menší neţ v systému kontinentálním. Zároveň se jedná o normy velmi 

významné, které se uplatní jak vnitrostátně, tak mezinárodně.  

Nejdále tedy v tomto směru zachází názor, ţe samotný výběr cizího práva činí z 

jinak vnitrostátní smlouvy smlouvu se zahraničním prvkem. Tento přístup byl 

odmítnut Haagskou úmluvou z roku 1955. Poněkud jiný přístup má Římská 

úmluva, která v článku 3 odst. 3 stanoví princip, ţe strany čistě vnitrostátního 

smluvního vztahu můţou zvolit jiné, cizí rozhodné právo: to znamená, ţe pouhá 

volba práva nahrazuje mezinárodní charakter. Tato volba se ale za situace, kdy 

jsou všechny prvky smlouvy jako relevantní faktory spojeny jenom s jedním 

státem, nemůţe vyloučit pouţití kogentních pravidel národního právního řádu 

tohoto státu.  

Jak jsem jiţ zmiňovala výše, článek 3 odst. 3 stanoví, ţe v případě, ţe všechny 

ostatní prvky pro situaci významné se v okamţiku volby nacházejí v jiné zemi 

neţ v zemi, jejíţ právo bylo zvoleno, není volbou práva, kterou strany učinily, 

dotčeno pouţití ustanovení práva této jiné země, od nichţ se nelze smluvně 

odchýlit („kogentní ustanovení―). Jedná se o případy, kdy ačkoliv všechny 

okolnosti souvisejí s právem jediného státu, tj. tuzemským právem, strany si 

zvolí zahraniční právo, přestoţe zde neexistuje ţádná vazba na toto zahraniční 

právo. 

Podobná úprava byla zakotvena jiţ Úmluvou. V tomto ohledu je nutné zmínit 

nepřesný překlad termínu „mandatory rules― v Úmluvě, jako norem 
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imperativních, ačkoliv tím byly s největší pravděpodobností myšleny normy 

kogentní.  

V Nařízení jiţ dochází k upřesnění této formulace. Normy imperativní jsou 

takové, kterým se nelze vyhnout, a to ať jiţ jsou součástí rozhodného práva, či 

nikoliv. Mají většinou veřejnoprávní charakter.
90

 V tom se také odlišují od 

norem kogentních, tj. takových donucujících ustanovení soukromého práva, od 

kterých se strany nemohou odchýlit, za podmínky, ţe jsou ale součástí 

rozhodného práva. Z výše uvedeného vyplývá, ţe pokud si strany zvolí v daném 

případě cizí právo, nebudou „osvobozeny― od aplikace kogentních ustanovení 

tuzemského právního řádu. Takovou volbou cizího práva dochází pouze 

k eliminaci dispozitivních norem práva, které by se pouţilo, pokud by strany 

nezvolily cizí právo. Mluvíme tedy o tzv. materiální volbě práva. 

7.5 Shrnutí 

Na základě výše uvedeného musím v závěru této kapitoly vyjádřit náklonost 

k názorům autorů, kteří jsou spíše proti moţnosti volby práva v čistě 

vnitrostátních vztazích. Důvody, které mě k tomu vedou, jsou velmi silné 

argumenty odpůrců ve srovnání s ne aţ tak přesvědčivými argumenty na straně 

zastánců této moţnosti.  Myslím si, ţe hlavními důvody pro ty, kteří moţnost 

volby v čistě vnitrostátních vztazích podporují, je především odkazování na 

samotné znění článku 3 odst. 3 či argumentace přístupem Velké Británie. 

Takový přístup ale dle mého názoru není správný a odporuje nutnosti vykládat 

toto ustanovení v kontextu celé úpravy. Zároveň je dle mé zkušenosti alarmující, 

kolik právníku tento přístup akceptuje a podporuje, často ale pouze 

s vysvětlením, ţe praxe toto řešení připouští, bez dalšího rozboru tohoto podle 

mého velmi problematického ustanovení.   

                                                     
90 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno: Doplněk, 2009, strana 223. 
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8. NÁHRADNÍ HRANIČNÍ URČOVATELÉ 

8.1 Přístup k náhradním hraničním určovatelům 

Ačkoliv je volba práva stranám v obou srovnávaných instrumentech umoţněna, 

ne vţdy ji strany vyuţijí, popřípadě taková volba práva nemusí být učiněna 

platně. V tom případě je poté nutné najít určité náhradní řešení. Na tomto místě 

bych ráda pojednala o takových situacích, tedy o problematice tzv. náhradních 

hraničních určovatelů. V Úmluvě i Nařízení jsou upraveny článkem 4. 

O této problematice jiţ bylo několikrát v literatuře pojednáno, existuje mnoho 

různých přístupů
91

: 

1. neflexibilní přístup – v této úpravě nacházíme pevný hraniční 

určovatel, například jím můţe být místo uzavření smlouvy, místo polohy 

věci apod. Tento přístup je zárukou větší předvídatelnosti a jistoty 

smluvních stran, 

2. flexibilní přístup – řešení v současné době převaţující, v tomto 

případě existuje obecně formulované pravidlo, které je ale posléze v 

konkrétním případu naplňováno soudcem nebo rozhodcem. 

8.2 Článek 4 v Úmluvě 

Pro větší pochopení úpravy náhradních hraničních určovatelů v Nařízení bych se 

ráda nejdříve vrátila k úpravě tak, jak ji známe v reţimu Úmluvy.
92

 V souvislosti 

s výše zmíněným se v Úmluvě jedná o úpravu smíšenou s prvky flexibility. 

Konflikt mezi právními systémy kontinentálním a systémem common law, je dle 

mého názoru moţné pozorovat v rámci celé Úmluvy. V některých oblastech 

méně, v některých více. A právě článek 4 Úmluvy povaţuji za jeden z těch, kde 

je konflikt znám velmi citelně. Dochází zde totiţ ke střetu kontinentálního 

pravidla, které určí rozhodné právo na základě charakteristického plnění 

                                                     
91 LANDO, O. The EC Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations. Rabels Zeitschrift 

für ausländisches und internationales Privatrecht, 1974, č. 1, s. 26 an. 
92 Česká literatura: Pauknerová, M., Evropské mezinárodní právo soukromé, Praha: C.H. Beck, 2008, strana 225-229, dále pak: 

Vondráček, O., Článek 4 Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy: plodný či jalový kompromis?, 

Common Law Review, znění článku dostupné na:  

http://review.society.cz/index.php?Itemid=2&id=34&option=com_content&task=view (dále jen „Vondráček – Článek 4―).  

http://review.society.cz/index.php?Itemid=2&id=34&option=com_content&task=view
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smlouvy (law of characteristic performance) (v odstavci 2), a pravidla common 

law určující rozhodné právo podle práva, jeţ je smlouvě vlastní (proper law of a 

contract) (v odstavci 1 a 5).
93

 Z tohoto důvodu byl často kritizován a bohuţel i 

národními soudy vykládán rozdílně. Je ale však pochopitelné, ţe právě z důvodu 

rozdílnosti přístupů těchto dvou právních systému, je velmi obtíţné shodnout se 

na určitém jednotném řešení. 

Pravidlo obsaţené v článku 4 bych rozebrala následovně: 

1. základem je flexibilní řešení – tzv. princip nejužšího 

spojení (článek 4 odst.1) „V míře, ve které nebylo právo 

rozhodné pro smlouvu zvoleno v souladu s článkem 3, se  

smlouva řídí právem země, s níž nejúžeji souvisí.(...)“ 

Tato zásada však s sebou přináší značnou míru nejistoty, z toho důvodu je 

naplňována stanovenými domněnkami (viz dále), které jsou, vyvratitelné, a mají 

zajistit jednotnou aplikaci Úmluvy v případě absence volby práva. Za zmínku 

rozhodně stojí i neřešená otázka v souvislosti s tímto článkem, a to okamţik, ke 

kterému má daná smlouva vykazovat nejuţší spojení. Takový moment bude tedy 

záleţet na určení rozhodujícím orgánem. Ačkoliv první na mysl přichází 

moment uzavření smlouvy, někteří autoři zmiňují i moţnost přihlédnout ke 

změněným okolnostem po uzavření takové smlouvy.
94

  

2. základní domněnka – tzv. charakteristické plnění (článek 

4 odst. 2) 

Tato obecná domněnka na rozdíl od dalších dvou není omezená na konkrétní 

druh smlouvy. Charakteristické plnění ve spojení s místem obvyklého bydliště, 

ústředí či provozovny jsou hlavními vodítky k určení nejuţšího spojení. To vše k 

okamţiku uzavření takové smlouvy.  

Kritika na toto ustanovení se snesla především z důvodu problematického určení 

charakteristického plnění například u některých smluv inominátních.  

                                                     
93 Vondráček – Článek 4, bod 2.2. 
94 ROZEHNALOVÁ N., Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 121. 
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3. zvláštní domněnky (článek 4 odst. 3 a 4), 

Bez ohledu na odst. 2 se pro smlouvy, jejich předmětem je věcné právo k 

nemovitosti nebo právo uţívání nemovitosti, se pouţije domněnka, ţe smlouva 

nejúţeji souvisí se zemí, v níţ se nemovitost nachází, dále pak odst. 4 stejného 

článku stanoví další zvláštní domněnku, a to pro smlouvy o přepravě zboţí. Tam 

musí být kumulativně splněny dva prvky: místo, kde má dopravce hlavní 

provozovnu, a zároveň se v této zemi nachází místo nakládky či vykládky.   

4. základní domněnka se nepouţije, nelze-li charakteristické 

plnění určit a základní ani zvláštní domněnky se rovněţ 

nepouţijí, vyplývá-li celkově z okolností, ţe smlouva vykazuje 

nejuţší spojení s jinou zemí (článek 4 odst. 5) – tzv. Úniková 

doložka 

Tato poslední zmíněná varianta zajišťuje velkou míru flexibility řešení  (tedy 

obzvláště v případech, kdy situace není zcela jasná a určitelná), a to tím, ţe 

umoţňuje návrat k hlavnímu kritériu popsanému v odst. 1. Na druhé straně uţ i 

Giuliano Lagardova Zpráva nastiňuje určitá rizika s tím spojená
95

. Toto 

ustanovení ponechává soudci velký prostor pro uváţení, zda-li v konkrétním 

případě existují okolnosti, které odůvodňují to, ţe se domněnky popsané v odst. 

2, 3 a 4 nepouţijí. Tímto můţe docházet k manipulování z důvodu lepší pozice v 

oblasti hmotného práva.
96

 

Skutečný problém článku 4 však spočívá v metodě jeho aplikace. V praxi totiţ 

docházelo k situaci, kdy nebylo zcela jasné, jaký je vztah mezi generální 

klauzulí obsaţenou v článku 4 odst. 2 a únikovou doloţkou obsaţenou v odst. 5 

stejného článku. 

Kontinentální státy se přiklánějí ke generální klauzuli jako k základnímu 

pravidlu, na jehoţ základě má dojít k určení rozhodného práva
97

, na druhé straně 

                                                     
95 Giuliano Lagardova Zpráva, strana 21. 
96 Rozehnalová uvádí, ţe anglické soudy na příklad při aplikaci této teorie nejuţšího spojení došly k výkladu, ţe komoditní smlouvy 

prokazují nejuţší spojení se zemí, kde je rozhodující trh (například London Coffee Echangeapod.), ROZEHNALOVÁ N., 

Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 122. 
97 Například rozhodnutí Société Nouvelle des Papeteries de l’Aa v. BV Machinenfabrik BOA (1992). 



 

 

 

 46  

 

například britské soudy naopak preferovaly únikovou doloţku
98

. Tyto rozpory 

při aplikaci článku 4 Úmluvy tak vedly k velké právní nejistotě.  

Na závěr této části bych ještě ráda přidala jiţ ke všem výše zmíněným 

problémům týkajících se článku 4 Úmluvy i problematický překlad odst. 5 do 

českého jazyka, který je bohuţel velmi nedokonalý a do jisté míry i 

nesmyslný.
99

 

8.3 Článek 4 v Nařízení 

Konstrukce článku 4 je velmi kontroverzní, a proto není divu, ţe tento článek 

byl oproti původním návrhům několikrát měněn
100

, neţ získal současnou 

podobu. Jak jsem jiţ zmiňovala v předchozí části mé práce, problémy při 

aplikaci článku 4 Úmluvy zapříčinily, ţe Nařízení přichází s novým řešením, 

které se má pokusit takové rozpory odstranit. To, zda-li se to povedlo, či nikoliv, 

se pokusím rozebrat dále.  

Nařízení přináší novou koncepci, nové pojetí článku 4 upravující určení 

rozhodného práva, pokud volba práva neexistuje. Dochází zde, tedy alespoň co 

se týče základní struktury, k zásadnímu přepracování. Hned v úvodu je důleţité 

zmínit, ţe Nařízení opustilo princip nejuţšího vztahu jako základního kolizního 

kritéria. Navzdory tomu, ţe se Komise snaţila tento princip vypustit, nebo 

omezit jeho pouţívání, nakonec zůstal i v Nařízení zachován.
101

 Mnozí 

odborníci zároveň oceňují zachování únikové doloţky. 

Nyní se tedy pokusím rozebrat jednotlivá ustanovení článku 4 Nařízení. 

Novým východiskem, které nacházíme v Nařízení, je odstavec 1 tohoto 

ustanovení, který, pokud nedošlo k volbě práva v souladu s článkem 3 a aniţ by 

byly dotčeny články 5-8 (obsahující speciální úpravu pro přepravní smlouvy, 

spotřebitelské smlouvy, pojistné a individuální pracovní smlouvy), nám podává 

                                                     
98 Například rozhodnutí Sierra Leone Communications Co. Ltd v. Barclays Bank plc [1998] 2 All E.R. 821. 
99 Srovnej článek 4 odst. 5 anglická verze: „Paragraph 2 shall not apply if the characteristic performance ...― oproti české verzi 

stejného odstavce: „Odstavec 2 se nepouţije, není-li moţné určit předmět plnění...― 
100 Srovnej znění v návrhu nařízení KOM(2005) 650 v konečném znění 2005/0261(COD). 
101 Srovnej znění Návrhu Nařízení, strana 10. 
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výčet smluv
102

 a k nim uvedené pevně dané, neflexibilní hraniční určovatele. 

Tento přístup byl právě kvůli údajné rigiditě kritizován. Zde bych ale ráda 

uvedla názor M. Pauknerové, která tvrdí, ţe tento přístup není pro Českou 

republiku ţádná velká neznámá, kdyţ ZMPS
103

 zaujímá k náhradním hraničním 

určovatelům podobný přístup a zároveň dodává, ţe flexibilita je v Nařízení 

zajištěna jinými instrumenty, především únikové doloţky.
104

  

Otázkou ale zůstává, dle názoru některých odborníků
105

, zda-li je takový katalog 

konkrétních smluv vhodný na nadnárodní úrovni. Problémy, které mohou totiţ v 

souvislosti s tímto vyvstat, se týkají především neexistence jednotných definic, 

ať jiţ hovoříme o definicích přímo v zdrojích evropského práva, či například 

jejich dotváření pomocí interpretační činnosti SDEU. 

Spíše bych tedy viděla tento výčet konkrétních smluv jako „výpomoc― pro 

soudce, kteří si nyní mohou lépe představit, o jakou smlouvu se jedná, s tím, ţe 

následuje výslovně uvedené kritérium pro rozhodnutí o právu, kterým se bude 

následně řídit. 

(A) Subsidiární pravidlo podle článku 4 odst. 2 – kritérium 

charakteristického plnění 

Pokud nelze podřadit konkrétní závazek pod ţádný typ uvedený v odstavci 1 tak, 

jak jsem popsala výše, poté odstavec 2 i nadále stanoví, analogicky podle 

Úmluvy, ţe smlouva se řídí právem země, v níţ má strana, která  je povinna 

poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště. Definici 

charakteristického plnění ale Nařízení nenabízí. 

                                                     
102 Článek 4 odst. 1 Nařízení stanoví pro konkrétní smlouvy:  

a) smlouva o koupi zboţí se řídí právem země, v níţ má prodávající obvyklé bydliště; 

b) smlouva o poskytování sluţeb se řídí právem země, v níţ má poskytovatel sluţby obvyklé bydliště; 

c) smlouva, jejímţ předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti, se řídí právem země, ve které se nemovitost  

nachází; 

d) bez ohledu na písmeno c) se nájem nemovitosti uzavřený pro dočasné soukromé uţívání na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích 

měsíců řídí právem země, v níţ má pronajímatel obvyklé bydliště, pokud je nájemce fyzickou osobou a pokud má své obvyklé 

bydliště ve stejné zemi; 

e) franšízová smlouva se řídí právem země, v níţ má osoba, jíţ je franšíza udělena, obvyklé bydliště; 

f) smlouva o distribuci se řídí právem země, v níţ má distributor obvyklé bydliště; 

g) smlouva o koupi zboţí v draţbě se řídí právem země, v níţ se draţba koná, pokud takové místo lze určit; 

h) smlouva uzavíraná v rámci mnohostranného systému, který sdruţuje nebo umoţňuje sdruţování početných zájmů třetích osob na 

nákupu či prodeji finančních nástrojů, jak je vymezeno v čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2004/39/ES,v souladu s pevně 

stanovenými pravidly a který je řízen jednotným právem, se řídí tímto právem. 
103 Srovnej § 10 ZMPS. 
104 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1.vyd. – Praha: C.H. Beck, 2008, strana 263. 
105 ROZEHNALOVÁ N., Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 131. 
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Určitou pomůckou v tomto případě je především bod 19 Preambule Nařízení. 

Ten říká, ţe primárně při neexistenci volby práva má takové právo být určeno 

podle pravidla pro zvláštní smluvní typ. Dále pokračuje a nabízí řešení v 

případě, ţe smlouvu  nelze podřadit pod ţádný z těchto smluvních typů nebo 

pokud prvky smlouvy spadají do více neţ jednoho zvláštního smluvního typu. V 

této situaci pak se bude smlouva řídit právem země, ve které má smluvní strana 

poskytující charakteristické plnění své bydliště.  

Nakonec stanoví, ţe „V případě, že je smlouva složena z množiny práv a 

povinností, které mohou být zařazeny pod více než jeden zvláštní smluvní typ, 

mělo by být určeno plnění charakteristické pro smlouvu, a to s ohledem na její 

těžiště.“ 

(B) Úniková doloţka 

Článek 4 odst. 3 Nařízení zakotvuje únikovou doloţku. Ta vylučuje pouţití 

předchozích odstavců v případech, kdy vyplývá ze všech okolností případu, ţe 

smlouva je zjevně úţeji spojena s jinou zemí, neţ je země uvedená v odstavcích 

1 nebo 2. V takových situacích se pouţije právo této jiné země. Oproti Úmluvě, 

kde princip nejuţšího spojení byl principem výkladovým vztahujícím se na 

celou Úmluvu jako komplex, zde tento princip objevuje jako „vysoce konkrétní 

pravidlo, jehož obsah by měl být za konkrétních okolností definován ve vztahu ke 

zcela konkrétní smlouvě vysoce objektivním způsobem s minimalizací 

subjektivních prvků, které by mohly navázání ovlivňovat.“
106

  

Zároveň opět Preambule a její bod 20 nabízí určité vodítko, jak zemi, se kterou 

je smlouva úţeji spojena, určit.
107

 

(C) Druhé subsidiární pravidlo – zásada nejuţšího spojení 

Podle posledního odstavce článku 4 se zásada nejuţšího spojení pouţije i v 

případech, kdy ţádným způsobem není moţné na základě odstavců 1 a 2 určit 

                                                     
106 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská Úmluva. Nařízení Řím I. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, strana 704. 
107 Preambule Nařízení, bod 20: ― Pokud má smlouva zjevně uţší vazbu k jiné zemi, neţ je země uvedená v čl. 4 odst. 1 nebo 2, 

měla by „úniková doloţka― stanovit, ţe se má pouţít právo této jiné země. Při určování takové země by mělo být zohledněno 

mimo jiné,zda má dotčená smlouva velmi úzký vztah k jiné smlouvě nebo smlouvám.‖ 
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rozhodné právo. Preambule dodává vysvětlení v bodě 21, ve kterém uvádí, ţe se 

smlouva bude řídit právem země, s níţ je nejúţeji spojena, pokud není volba 

práva provedena, a rozhodné právo nelze určit ani na základě skutečnosti, ţe 

smlouvu lze zařadit pod jeden ze zvláštních smluvních typů, ani jako právo 

země, v níţ má smluvní strana, která má poskytnout plnění charakteristické pro 

smlouvu, své obvyklé bydliště. K tomu dodává, ţe při určování takové země by 

mělo být zohledněno mimo jiné, zda má dotčená smlouva velmi úzký vztah k 

jiné smlouvě nebo smlouvám. 

8.4 Shrnutí 

Na závěr bych ráda shrnula, ţe nová úprava určení rozhodného práva při 

neexistenci jeho volby, dle mého názoru, nepřináší v zásadě nic převratného. 

Princip nejuţšího spojení v Nařízení zůstává, pouze je odsunut aţ na poslední 

místo. Jistěţe odstavec 1 tím, ţe stanoví pro konkrétní typy smluv, jaké bude 

rozhodné právo, je do velké míry zjednodušením. Pro soudy je  však snazší určit 

právo tímto způsobem, neţ ho zjišťovat na základě nejuţší vazby. Bohuţel ani 

tento fakt však nezbavuje soud povinnosti zkoumat daný smluvní vztah 

podrobněji a zabývat se případným uţším spojením s jinou zemí, neboť nelze 

vyloučit pouţití únikové doloţky. 

9. ČLÁNEK 7 ÚMLUVY OPROTI ČLÁNKU 9 NAŘÍZENÍ (TZV. 

IMPERATIVNÍ USTANOVENÍ A JEJICH APLIKACE) 

Jiţ článek 7 Úmluvy se zmiňuje o nutnosti aplikace tzv. imperativních norem, tj. 

takových, které se uplatní bez ohledu na zvolené právo, kterým se má smluvní 

vztah řídit. V této oblasti bych ráda upozornila, ţe Nařízení nově přináší v 

článku 9 definici těchto imperativních ustanovení, kdyţ říká: „Imperativní 

ustanovení jsou ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho 

veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského 

uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, 

která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak 
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na smlouvu podle tohoto Nařízení použilo.“
108

 Z výše uvedeného je tedy třeba 

odlišovat imperativní ustanovení od ustanovení, od nichţ se nelze smluvně 

odchýlit. 

10. POSUN V OCHRANĚ TZV. SLABŠÍCH SMLUVNÍCH STRAN 

Jako poslední podkapitolu jsem zvolila posun v ochraně tzv. slabších smluvních 

stran. Jak Úmluva, tak Nařízení zajišťují větší ochranu kolizními normami 

stranám, které jsou povaţovány za slabší strany smlouvy. Nutnost ochrany je 

výslovně uvedena i v článku 23 Preambule Nařízení: „Pokud jde o smlouvy 

uzavřené se stranami, které jsou pokládány za slabší, je vhodné je chránit 

kolizními normami, které jsou příznivější vůči jejich zájmům než obecné normy.“ 

Mluvíme zde především o spotřebitelských smlouvách či individuálních 

pracovních smlouvách a pojistných smlouvách.  

Právě úprava spotřebitelských smluv v Úmluvě byla nepostačující a často 

kritizována. Opakovaně v souvislosti s nimi docházelo ke konfliktu právních 

předpisů obchodníka a imperativních ustanovení spotřebitelských právních 

předpisů. K nutnosti změny se vyjadřuje i Zelená kniha.
109

 Zároveň navrhuje 

nové řešení v této oblasti, kterým je uplatnění práva obvyklého bydliště 

spotřebitele. Rozdíl v úpravě oproti Úmluvě jsem se rozhodla stručně ukázat na 

příkladu smluv přepravních a smluv individuálních pracovních. 

10.1 Smlouvy přepravní 

Na rozdíl od Úmluvy, která řeší smlouvy o přepravě obecně (spadaly do 

regulace volby práva podle článku 3), byla do Nařízení zakomponována i 

speciální úprava smlouvy o přepravě s tím, ţe Nařízení zároveň odlišuje právní 

regulaci přepravy zboţí od přepravy cestujících, kterou upravuje článek 5 odst. 2 

Nařízení. 

                                                     
108 Článek 9 Nařízení. 
109 Zelená kniha, článek 5, strana 4. 
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Volba práva u smluv týkající se přepravy zboţí je neomezená, na rozdíl od 

volby práva ve smlouvách o přepravě osob, kde Nařízení umoţňuje výběr z 

omezeného okruhu právních řádů. 

Právního řádu, kde má cestující své obvyklé bydliště, nebo má dopravce své 

obvyklé bydliště nebo má dopravce místo své ústřední správy nebo se nachází 

místo odjezdu nebo se nachází místo určení. 

Náhradním hraničním určovatelem v případě přepravy zboţí je právo země 

obvyklého bydliště dopravce, v případě, ţe se buď místo převzetí, místo 

doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněţ v této zemi. 

Pokud toto není splněno, poté se pouţije právo země, kde se podle dohody stran 

nachází místo doručení.  

Rozhodným právem u smluv o přepravě cestujících, v případě, ţe si ţádné 

strany nezvolí, je právo obvyklého bydliště cestujícího, za předpokladu, ţe se v 

této zemi nachází rovněţ místo odjezdu nebo místa určení. Není-li toto splněno, 

pouţije se právo místa, ve kterém má dopravce své obvyklé bydliště. 

Podle některých autorů
110

 je výslovná úprava smluv přepravních, i přes jejich 

okrajovost, vítána pozitivně, a to vzhledem k důleţitosti a frekventovanosti 

mezinárodní přepravy zboţí. Zároveň jasné hraniční určovatelé zajistí větší 

předvídatelnost v případech, kdy mezi stranami nedošlo k volbě práva. 

10.2 Individuální pracovní smlouvy 

Jak jsem jiţ zmiňovala výše, k rozšíření ochrany slabších stran, tj. v tomto 

případě zaměstnanců, dochází v souvislosti s pracovními smlouvami. I zde 

zůstává volbě práva dominantní postavení, avšak v některých případech se v 

pracovněprávních vztazích, ve kterých se objevuje mezinárodní prvek, bude 

aplikovat i jiné, neţ zvolené právo. To vše v případě, pokud strany volbu práva 

neučinily. Poté by se aplikovalo právo státu, v níţ, případně z níţ, zaměstnanec 

při plnění smlouvy obvykle vykonává svoji práci (článek 8 odst. 2), popřípadě se 

smlouva bude řídit právem země, v níţ se nachází provozovna, která 

                                                     
110 ROZEHNALOVÁ N., Závazky ze smluv a  jejich právní reţim, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2010, strana 145. 
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zaměstnance zaměstnala (odst.3). Dále ale Nařízení stanoví, ţe pokud vyplývá z 

celkových okolností, ţe je smlouva úţeji spojena s jinou zemí, neţ je výše 

uvedená země, pouţije se právo této jiné země. A zde právě dochází k největší 

změně oproti Úmluvě.  

Z tohoto jiného práva budou na vztah dopadat pouze ta ustanovení, která jsou 

podle Nařízení vymezena jako ty, od kterých se nelze smluvně odchýlit – 

veškerá kogentní ustanovení, která plní ochranou funkci. Obecně sem bude 

spadat například úprava rozvazování pracovního poměru či minimální mzda. 

Úmluva vede k aplikaci pouze tzv. imperativních norem. 

Imperativními normami označuje článek 7 Úmluvy nutně pouţitelné normy, 

které jsou natolik významné, ţe cílem právního řádu je, aby tato ustanovení byla 

pouţita bez ohledu na právo, které je jinak pro smlouvu rozhodné, bez ohledu na 

to, jakým právním řádem se konkrétní právní vztah řídí. Jedná se o normy 

vyjadřující veřejný zájem státu. 

A právě v tomto ohledu dochází u Nařízení ke značnému posunu ve srovnání s 

úpravou v Úmluvě. Dochází k rozšíření ochrany zaměstnanců z toho důvodu, ţe 

pojem imperativních norem je uţší neţ jiţ zmíněné kogentní normy. 
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11. ZÁVĚR 

Úmluva byla v mnohých ohledech zastaralá a nedostačující a vznik nové úpravy 

na poli smluvních závazků byl tedy očekávatelný a setkal se s převáţně 

kladnými ohlasy.  

Myslím, ţe jiţ v průběhu práce bylo odpovězeno na velké mnoţství otázek a 

zároveň uvedeno i mnoho názorů týkajících se dané problematiky. Dle mého 

názoru je unifikace norem na území EU nevyhnutelnou nutností, neboť je to 

právě roztříštěnost právní úpravy, která způsobuje nejistotu smluvních stran. 

Unifikace je tedy způsob jak zajistit větší předvídatelnost v právních vztazích.  

Jako velký přínos hodnotím fakt, ţe k zaloţení pravomoci SDEU interpretovat 

Nařízení jiţ není potřeba zaloţit takovou pravomoc speciálně přijatými 

protokoly. Určování náhradních hraničních určovatelů podle úpravy obsaţené 

v Úmluvě se zdálo být velmi vágní a docházelo k častému „zneuţívání― únikové 

doloţky. To by měla vyřešit úprava nyní v Nařízení a její fixně stanovené 

hraniční určovatelé. 

Naopak některé rozdíly mezi Úmluvou a Nařízením nevidím jako ty, které 

budou mít velký dopad na určování rozhodného práva pro smlouvu.  

Vrátím-li se tedy na úplný začátek své práce a naváţi-li na úvodní citát Landoa, 

nelze neţ zkonstatovat, ţe má-li dojít k  naplňování vytyčených cílů v rámci EU, 

byla volba pro transformaci Římské úmluvy do komunitárního instrumentu  a 

její modernizace vzhledem k argumentům a názorům, které jsem uvedla, a 

završením vybudování struktury Řím I - Řím II - Brusel I, tím nejlepším 

řešením.  
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RESUMÉ 

Rome Convention and Rome I Regulation on the law applicable to 

contractual obligations 

From 17 December 2009 the courts of all EU Member States other than 

Denmark are obliged to determine the applicable law for contracts with an 

international element entered into on or after this date on the basis of a 

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 

17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (the Regulation). 

The Regulation applies to most commercial and civil law contracts. These rules 

are not a radical departure from the rules previously applicable in the Czech 

Republic, i.e. the Rome Convention on the law applicable to contractual 

obligations from 1980 (the Convention). The Convention was published in the 

Collection of the International Treaties as notification No 64/2006 Coll. and it 

applies to contracts concluded after 1 July 2006.  Where neither the Convention 

nor the Regulation applies, the Czech courts will generally look to the relevant 

national law, Act No 97/1963 Coll. on Private International and Procedural Law 

as amended. 

The purpose of this thesis was to provide an overview of some of the most 

important provisions of the Regulation in comparison to the Convention, to 

highlight the areas of change in this new instrument. The first part of the thesis 

deals with the genesis of the Convention and the Regulation, with the 

characterisation of both the instruments and also their legislative history and 

scope.  

This is followed by a part which focuses on the freedom of choice under these 

instruments. They both introduce the party autonomy as the cornerstone.  The 

party autonomy allows the parties to choose the law that will govern their 

contract. As the next step, the thesis deals the change in the issue of the 

applicable law in the absence of choice and also discusses the issue of the 

Article 3(3) of both the instruments and provides arguments as to whether a 

choice of law made by the parties is possible in the so called purely domestic 
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contracts, i.e. contracts where the choice of law is the only foreign element in 

such contract. Also the change in the Regulation when compared to the 

Convention is  notable in some other provisions, however those are not the main 

focus of the thesis. The thesis reffers to and brings a brief overview of for 

example certain special categories of contractual obligation such as consumer 

contracts, contracts of insurance or individual employment contracts or mentions 

the Article 9(2)  of the Regulation which deals with overriding mandatory 

provisions.  
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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 obsaţená 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 nepouţije 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 nejdůleţitějších ustanovení 

Nařízení v porovnání s úpravou v Úmluvě, zvýraznit změny obsaţené 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 moţnost volby podle těchto 

instrumentů. Oba představují autonomii vůle stran jako základní princip. Tato 

autonomie umoţnuje 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, ţe poskytuje argumenty, zda-li je moţná 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.  

  

http://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=94062
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