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Úvod 

 
Je nepochybné, že závazkové právní vztahy tvoří jednu z nejdůležitějších 

součástí soukromého práva, a v případě, že jde o vztahy obsahující mezinárodní prvek, 

rovněž mezinárodního práva soukromého. Veškerý mezinárodní obchod, mezinárodní 

styky a spolupráce, jsou uskutečňovány právě prostřednictvím závazkových právních 

vztahů, a proto lze s jistotou tvrdit, že závazkové vztahy jsou nejvýznamnější ze všech 

právních vztahů, jež jsou předmětem úpravy mezinárodního práva soukromého.  

Jedním z problémů závazkových vztahů, s nímž se setkávají strany při uzavírání 

smluv v mezinárodním obchodním styku, je nejistota ohledně právního režimu 

smlouvy, jakož i ohledně místa, kde bude řešen případný budoucí spor.  Nicméně právní 

úprava závazkových vztahů v mezinárodním právu soukromém vychází, ze zásady 

autonomie vůle stran. Strany si tedy uvědomují, že při uzavírání smlouvy disponují 

velkým množstvím prostředků, jak tyto faktory ovlivnit a tím zvýšit právní jistotu. 

Jedním z takových prostředků je dohoda smluvních stran o volbě soudu pro případný 

spor.   

Mezinárodní obchod je ústředním motivem a jednou ze základních hnacích sil 

evropské integrace. Potřeba dosažení vysokého stupně právní jistoty v této oblasti, jež je 

pro správné fungování vnitřního trhu stěžejní, vedla k stanovení jednotných pravidel pro 

určení příslušnosti soudů v rámci Evropské unie - k přijetí Nařízení Brusel I.  

Tato diplomová práce zpracovává projev principu autonomie vůle stran v tomto 

Nařízení. Konkrétně se zaměřuje na čl. 23, který upravuje možnost stran založit 

příslušnost soudu členského státu na základě dohody, jež splňuje určité formální 

požadavky. I když je nepopiratelné, že zásada autonomie vůle stran je stěžejním 

principem pro závazkové vztahy ze smluv, její dosah není bezmezný. Na půdě 

Evropského soudního dvora, tvrdě narazila na další teoretické právní principy, na 

kterých je Nařízení vystavěno. Zejména pak na princip právní jistoty, který soud při 

svém civilisticky orientovaném způsobu rozhodování zdůrazňuje nejvíc. Přílišné lpění 

na principu právní jistoty, a nedbání praktických následků, se v posledních letech 

odrazilo ve třech rozhodnutích ESD- Gasser, Turner a Owusu. Paradoxně výsledkem 
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těchto tří rozhodnutí bylo, že efektivita dohod o volbě soudu je v Evropě momentálně 

zásadním způsobem ohrožena, a tím i právní jistota.  

Rozhodnutí, v časovém sledu, v jakém byla vydávána, spouštěla postupně stále 

větší vlnu odborných článků, diskusí a konferencí na téma prorogačních dohod. Někteří 

autoři tvrdili že „ Soudní dvůr to tak nemyslel“1, jiní se snažili přijít s koncepcemi, jak 

by bylo možné zachránit dohody které, určovaly soud nečlenského státu. Evropský 

soudní dvůr nicméně veškeré tyto úvahy smetl ve svém Stanovisku k Luganské úmluvě, 

pravděpodobně opět ve jménu zachování právní jistoty. 

Proto právníci Evropy, zaměřili svoje intelektuální síly jiným směrem. Snažili se 

najít právní nástroj, který by v praxi zvýšil efektivitu prorogačních dohod tím, že by 

motivoval strany, aby podávaly žalobu jen před dohodnutým soudem. Nicméně s 

největší pravděpodobností by použití takovýchto prostředků nebylo slučitelné s 

Nařízením, tak jak jej vykládá Soud.  

Už by se mohlo zdát, že odborníkům mezinárodního práva procesního zůstanou 

pouze oči pro pláč a stranám mezinárodních obchodních transakcí jen možnost 

rozhodčích doložek, když přišla nová naděje v podobě Haagské úmluvy. Haagská 

úmluva však neřeší všechny problémy vzniklé z rozhodovací praxe ESD a proto je 

potřeba hledat řešení ještě někde jinde.  

Jednou možností by bylo, že by ESD vyslyšel vzlyky právníků po celé Evropě a 

v nových rozsudcích by zvrátil nastolený směr interpretace čl. 23 a čl. 2 Nařízení. 

Takové řešení je ovšem nejisté, jelikož nikdo neví, jak Soud v konkrétním případě 

rozhodne, a i kdyby tak učinil, nelze určit, kdy se tak stane.  

Naštěstí Komise si uvědomila palčivost a závažnost nastalé situace a zahájila 

kroky k nápravě.  

Tato práce zpracovává úpravu prorogace v českém, evropském a mezinárodním 

právu. Dále se zaměřuje na rozbor jednotlivých rozsudků, s důvody o které ESD opíral 

svá odůvodnění, a zmiňuje konkrétní problémy, proti kterým směřovala kritika 

jednotlivých autorů. Práce popisuje možné interpretace jednotlivých rozsudků, které 

nabízely řešení problému právní jistoty a efektivity prorogačních dohod, a jaké 

stanovisko zaujal Evropský soudní dvůr. Dále uvádí právní nástroje, které by bylo 

                                                 
1   BŘÍZA, Petr . Choice-of-court agreements: could the Hague Choice of Court Agreements Convention 
and the Reform of the Brussels I Regulation be the way out of the Gasser-Owusu desillusion? . Journal of 
Private Int. Law . 2009, 5, 3, s. 537–563. 
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možno použít v praxi na posilnění efektivity prorogace, ale i možné problémy s nimi 

spojené. Závěr práce poukazuje na to, jaké právní kroky v této oblasti už podnikla 

Evropská Komise a jaký je možno očekávat vývoj do budoucna.  

Diplomová práce vychází z velké části i ze zahraniční literatury, jelikož jsem 

považovala za důležité porovnávat v této oblasti názory různých evropských autorů, 

zejména pak těch pocházejících z kontinentální právní kultury s názory právníků 

common law.  

 

1. Prorogace  

 

1.1  Obecná definice prorogace 

 
Základní zásadou všech soukromoprávních vztahů, a přirozeně tedy i těch, 

s mezinárodním prvkem, je princip autonomie vůle stran. Autonomie vůle se u subjektů 

právních vztahů s příhraničním prvkem projevuje mimo jiné ve snaze ovlivnit místo a 

instituci, která bude rozhodovat o případném sporu z tohoto vztahu. Tato snaha je 

snadno pochopitelná a bývá často podložená jak politickými důvody, tak důvody zcela 

praktickými, jako je předvídatelnost dopadu veřejnoprávních norem, neexistence 

jazykové bariéry, stav justice v konkrétním státě, resp. rychlost vyřizování sporů, 

snížení ekonomických nákladů, ale především i zamezení forum shopping – praktiky, 

při které si žalobce zneužitím kolizních norem vybírá soud, u kterého podá žalobu2.  

K naplnění všech těchto požadavků a současně k zvýšení právní jistoty mohou 

strany uzavřít tzv. prorogační dohodu, tedy dohodu, která zakládá pravomoc soudů 

konkrétního státu rozhodovat případný spor. Prorogační dohoda má obvykle podobu 

doložky ve smlouvě hlavní, nicméně jedná se o autonomní ujednání, které je na 

smlouvě hlavní nezávislé, proto v případě námitek neplatnosti nebo nicotnosti hlavní 

smlouvy zůstává platnost ujednání o volbě soudu zachována, a rovněž tento spor bude 

rozhodovat stranami dohodnutý soud.3 

                                                 
2 ORGONÍK, Martin. Účinnost neexkluzivní a exkluzivní prorogace z českého pohledu. In COFOLA 
2009: the Conference Proceedings, 1.edn. Brno : Masaryk University 
3 Rozsudek ESD č. C-269/95 Francesco Benincasa v Dentalkit Srl. SbSD, 1997 , I-03767 
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Prorogační dohoda v sobě zahrnuje výstavbové prvky jak procesní, tak smluvní 

povahy. V procesní oblasti se prorogace projevuje tak, že zakládá pravomoc soudů 

jednoho státu a tím současně vylučuje pravomoc soudů jiných. Jelikož v procesním 

právu platí princip teritoriality, soud při posuzování platnosti ujednání stran a tím 

zároveň toho, zda má pravomoc ve věci rozhodnout či nikoliv, postupuje podle svých 

procesních norem (lex fori). Prorogace má rovněž povahu smluvní, čímž zakládá 

povinnost soudu se při jejím posuzování vypořádat i s kolizními otázkami s tím 

spojenými. Soud tedy musí vyřešit, podle jakého právního řádu bude rozhodovat o 

přípustnosti předmětu smlouvy, způsobilosti stran smlouvu uzavřít, či vnitřních a 

vnějších podmínkách platnosti smlouvy a následně se musí vypořádat i s otázkami 

hmotného práva, týkajících se např. subjektivity a vůle stran, nebo dovolenosti 

předmětu úprav. Jelikož se v případě prorogačních dohod jedná o procesní smlouvy, 

existence smluvních prvků vyvolává nutnost řešení kolizí, ale rozhodující pro jejich 

řešení jsou právě prvky procesní a tedy lex fori.4 

V rámci prorogace lze sjednat i příslušnost určitého konkrétního soudu, avšak pouze 

do té míry, do jaké to umožňují vnitrostátní procesní předpisy daného státu.5  

Naopak je možné i smluvní ujednání o tom, že k projednání sporu je vyloučena 

pravomoc určitého konkrétního státu. V tom případě se jedná o tzv. derogaci. Většinou 

však smluvně sjednaná prorogace jednoho státu je zároveň absolutní derogací, jelikož 

znamená zamítnutí pravomoci justičních orgánů všech států jiných.6 Derogace prostá, 

tj. bez pozitivního určení pravomoci soudu určitého státu, není v mezinárodním 

obchodním styku běžná.7 

1.2 Exkluzivní a neexkluzivní prorogace 

 
Prorogační dohody mohou mít dvě různé formy - exkluzivní a neexkluzivní. Dle 

prvního typu dohody je k projednání sporu příslušný soud, který je v ní stranami určen, 

a jiné soudy se nesmí sporem zabývat. O neexkluzivní prorogaci se jedná, když si strany 

                                                 
4 ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor v civilních otázkách. Brno: 
Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 257n   
5 Bělohlávek, Alexandr.J. Prorogace pravomoci soudů v majetkových sporech s mezinárodním prvkem a 
otázka vzájemnosti. Právní rádce. 2002, 12., s. 22 
6 KUČERA, Zdeněk. Ujednání a příslušnost zahraničního soudu. Právní praxe v podnikání. 1997, 12 
Usnesení nejvyššího soudu 1 Odon 39/97 
7 Bělohlávek, ibid. pozn.5 
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ve smlouvě zvolí soud, avšak i jiné soudy mohou spor projednat, pokud jim strany spor 

předloží. Strany většinou problematiku exkluzivity ve smlouvě výslovně neřeší a tak 

často záleží na pohledu soudu, zda prorogaci považuje za exkluzivní, či ne.8 

U exkluzivních doložek se v praxi vyskytuje buď volba konkrétního soudu, nebo všech 

soudů v jedné zemi. Nutným následkem exkluzivní prorogace je i derogace ostatních 

soudů. Žádný jiný soud tedy nemůže přijmout pravomoc o věci rozhodnout, kromě 

zvláštních případů, kdy jde o věc, ve které právo fora neumožňuje prorogaci - 

např. otázky výživného. V kontinentální Evropě se považuje dohoda, která výslovně 

neuvádí žádné jiné podmínky, za dohodu exkluzivní. Neexkluzivní dohoda o volbě 

soudu se obecně více užívá v USA, kde soudy považují volbu soudu za neexkluzivní, 

pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.9 

Současná praxe mezinárodního práva procesního směřuje k podpoře práva stran 

na maximálně svobodnou prorogaci. 

2. Česká právní úprava prorogace 

 
V národních právních řádech, jsou většinou upraveny dvě formy prorogace. Pro 

vnitrostátní právní vztahy, kdy si strany mohou určit místní příslušnost národního soudu 

dohodou, a pro vztahy s mezinárodním prvkem, kdy strany mohou založit pravomoc 

soudů jiného státu. Druhý případ prorogace upravují na národní úrovni předpisy 

mezinárodního práva procesního.  

2.1 ZMPS- Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním  

 
Český předpis - Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním10(dále 

ZMPS), upravuje možnost uzavřít prorogační dohodu v §37 odst. 2 a 3. Ustanovení §37 

odst. 2 stanoví, že pravomoc Českých soudů v majetkových sporech může být založena 

písemnou úmluvou stran. Věcnou příslušnost českých soudů však nelze takovou 

úmluvou měnit. Toto ustanovení je nutno aplikovat ve spojení s §4 ZMPS „…pokud 

                                                 
8 DOLEŽEL, Vladimír. Prorogační ujednání a jeho budoucnost. dostupný na 
www.epravo.cz/top/clanky/prorogacni-ujednani-a-jeho-budoucnost-55574.html 
9 HARTLEY, Trevor, DOGAUCHI, Masato. Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court 
Agreements Convention. HCCH Publications, 2007 
10 Zákon č 97/1963 Sb Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
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však jde o formu, postačí, aby bylo učiněno zadost právu místa, kde došlo k projevu 

vůle, vyjma, že by právní řád, jímž se řídí smlouva, předepisoval písemnou formu úkonu 

jako podmínku jeho platnosti.“ Podmínka písemné formy prorogační dohody v §37 

odst. 2 je tedy současně i podmínkou její platnosti. Z toho důvodu je nutno na písemné 

formě dohody trvat i v případě, že by místní právo státu, kde byla smlouva uzavřena, 

takovou formu nevyžadovalo.11  

Ustanovení §37 odst. 3 upravuje možnost prorogace ve prospěch cizozemského 

soudu, tedy jde v podstatě o derogaci soudů českých. Podle tohoto odstavce si česká 

organizace může pro majetkové spory písemně ujednat i příslušnost cizozemského 

soudu. ZMPS zde používá pojem „příslušnost“ a ne pravomoc, protože vymezení 

pravomoci soudů přísluší každému konkrétnímu státu a zákon tedy nemůže vymezovat 

pravomoc soudů jiných států.12  

V případě uzavření dohody o příslušnosti cizozemského soudu, má tato dohoda 

přednost před pravomocí českých soudů určenou zákonem.13 

I když ZMPS explicitně neřeší otázku exkluzivity prorogačních ujednání, judikatura 

k §37 dovodila, že sjednáním příslušnosti zahraničního soudu je pro danou věc 

vyloučena pravomoc českých soudů14, čímž se přiklonila k exkluzivnímu ponímání 

prorogační dohody. V českém právním řádě tedy platí exkluzivita prorogace, pokud 

strany výslovně nestanoví jinak.15 

2.1.1 Působnost ustanovení 

 
Věcná působnost norem o prorogaci vymezuje oblast právních vztahů, u kterých lze 

pravomoc soudů určit dohodou stran. V ZMPS se oba odstavce § 37 týkají pouze 

majetkových sporů a proto pouze pro tyto spory je možné uzavřít prorogační dohodu. 

Přičemž majetkovým sporem se rozumí nejen spor o majetkové plnění ale rovněž, také 

určení existence či neexistence práva na takové plnění.16 

                                                 
11 KNAPPOVÁ, Jana. K prorogačním dohodám. Právní rádce. 2007, 7, s. 28n 
12 KUČERA, Zdeněk ; TICHÝ, Luboš. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním : 
komentář. Praha : Panorama, 1989. §37, s. 223. 
13 Usnesení Nejvyššího soudu, 32 Odo 1788/2006 
14  Usnesení Nejvyššího soudu z 28.5.1997, 1 Odon 39/97 
15 KUČERA, Zdeněk ; TICHÝ, Luboš ,ibid. pozn. 12, s.225 
16 Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn 10 Cmo 414/95 
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Ohledně osobní působnosti je v ustanovení §37 problematické označení 

„organizace“, které odpovídá době, ve které zákon vznikal. Jelikož zákonodárce 

nepřistoupil k novelizaci tohoto ustanovení, je jeho interpretace ponechána aplikační 

praxi a doktríně. Nicméně názory odborníků se ohledně tohoto ustanovení rozchází, kdy 

někteří jej vztahují pomocí historického výkladu pouze na právnické osoby17 a jiní ho 

vykládají ve smyslu podnikatel18, což zahrnuje i osoby fyzické a odpovídá praxi států 

západní Evropy.19 Nicméně v případě, že by možnost prorogovat zahraniční soud byla 

omezena jen na právnické osoby, znamenala by to závažný zásah do smluvní volnosti 

fyzických osob. 

2.1.2 Následky nedodržení prorogační dohody 

 
Nedodržení prorogační dohody se strany soudu, a vydání rozhodnutí v rozporu 

s takovouto dohodou, může vést ze strany ostatních států k sankčním opatřením, 

nejčastěji ve formě odmítnutí uznání nebo výkonu takového rozhodnutí. 

Ustanovení §64 ZMPS stanoví, že cizí rozhodnutí nelze uznat ani vykonat, pokud věc 

náleží do výlučné pravomoci českých soudů. Vzhledem k exkluzivitě soudu určeného 

prorogací, neurčí-li strany výslovně v dohodě jinak, neměla by být rozhodnutí vydaná v 

rozporu s prorogací českých soudů uznávána. Nicméně jelikož toto ZMPS jako důvod 

pro neuznání neuvádí, budou rozhodnutí vydaná v rozporu s exkluzivní prorogační 

dohodou ve prospěch zahraničního soudu, v České republice pravděpodobně uznána. 20  

2.2 OSŘ- Občanský soudní řád 

 
V českém právním řádě je vnitrostátní prorogace upravena v  ustanovení §89a 

Občanského soudního řádu21 (dále OSŘ), které je vykládáno jako dohoda o místní 

příslušnosti,22 jež umožňuje stranám vybrat si v obchodních věcech, pro které není 

                                                 
17 KUČERA, Zdeněk ; TICHÝ, Luboš, ibid. pozn.12 
18 BĚLOHLÁVEK, Alexandr J., ibid. pozn.5 
19 KAPITÁN, Zdeněk. Volba sudiště v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem.,Časopis pro 
právní vědu a praxi, 2004, 1, s. 18n 
20 Doležel, Prorogační ujednání a jeho budoucnost, epravo 
21 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
22BUREŠ, DRÁPAL, KRČMÁŘ a kolektiv: Občanský soudní řád – komentář, 1. díl (7. vydání), Praha: 
C.H.Beck,2006 
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stanovena výlučná příslušnost23, kterýkoliv věcně příslušný soud. Dohoda o místní 

příslušnosti se může týkat všech obchodních věcí, tedy nejen těch, v nichž je věcně 

příslušný krajský soud, ale i věcí patřících do věcné příslušnosti okresních soudů. 

Dohoda musí mít písemnou formu.24 

Prorogací založená příslušnost je příslušností výlučnou, a tedy odůvodňuje 

postoupení věci příslušnému soudu postupem podle §105 v případě, že byl návrh učiněn 

před jiným, jako dohodou určeným soudem.  

2.3 Vztah mezi §89a OSŘ a §37odst. 2 ZMPS 

 
Ve vztahu ustanovení upravujících vnitrostátní a mezinárodní prorogaci by se jako 

problematická mohla jevit otázka, zda se na prorogační dohody pro vztahy 

s mezinárodním prvkem, použijí obě tato ustanovení, a zda je tedy mezinárodní 

prorogace omezena jen na obchodní věci jak to stanoví §89a OSŘ. Takový závěr by 

však byl zřejmě v rozporu se smyslem a účelem prorogace, tak jak je upraven pro 

mezinárodní vztahy. I když obě tato ustanovení mluví o příslušnosti, liší se předmětem 

jejich úpravy. V případě §89a jde o místní příslušnost, zatím co v případě §37 ZMPS je 

předmětem úpravy příslušnost mezinárodní. Vztah místní a mezinárodní příslušnosti je 

bezpochyby vztahem podmíněnosti ale, příslušnost místní vede toliko ke stanovení 

konkrétního mezinárodně příslušného soudu.25 K tomuto řešení dospěl i Nejvyšší soud: 

“Dohoda, kterou účastníci zakládají pravomoc soudu určitého státu, nemusí obsahovat 

označení místně příslušného soudu určeného státu. Ujednání o tom, který český soud 

konkrétně má spor projednat, není dohodou o pravomoci, nýbrž dohodou o místní 

příslušnosti.“26 

2.4 Nový ZMPS 

 
V souvislosti s velkými rekodifikacemi v českém právním řádě se připravuje i nový 

zákon o mezinárodním právu soukromém27(dále nový ZMPS), který již prošel 

                                                 
23 §88 a §200a OSŘ 
24 DRÁPAL Ljubomír, BUREŠ Jaroslav Občanský soudní řád I,  (1.vydání), Praha: C.H.Beck, 2009 
25 KAPITÁN, Zdeněk, ibid. pozn. 19 
26 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn.29Cdo 524/2002  
27 Text návrhu je dostupný na: 
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připomínkovým řízením a měl by nabýt účinnosti ve stejný den jako nový občanský 

zákoník a obchodní zákon.28 Prorogace je v novém ZMPS upravena v ustanoveních 

§85, §86 a §88. Ustanovení §85 se týká prorogace českých soudů, prorogace 

zahraničních soudů, je upravena v §86 nového ZMPS. Nový ZMPS vymezuje věcnou 

působnost norem o prorogaci v §85 a §86 slovy “ve věcech závazkových a jiných 

majetkových práv” a ve speciálním ustanovení §88 je věcná působnost vymezena na 

“v ěci pracovní”. 

3. Úprava na Evropské úrovni - Bruselský režim 

 

3.1 Pojmosloví 

 
Je nutno upozornit že pojem „příslušnost“ tak jak ho používají evropské předpisy, 

odpovídá pojmu „pravomoc“ v české právní terminologii. Pravomoc v českém právu 

označuje oprávnění soudů rozhodovat, zatím co příslušnost určuje který konkrétní soud 

má ve věci provést řízení. Český překlad evropských předpisů je nepřesný, vyvolává 

problémy při aplikaci v praxi29, a proto je objektem kritiky ze strany odborníků.30 Tato 

práce používá pojem pravomoc tam, kde pojednává o úpravě v českém právním řádě a 

teoretickém konceptu prorogace, jinak se v případě evropské a mezinárodní úpravy 

přidržuje terminologie oficiálních překladů textů předpisů. 

3.2 Nařízení Brusel I a Bruselská Úmluva  

 
V rámci evropského justičního prostoru jsou prorogační dohody upraveny 

v Nařízení Rady (ES) č.44/2001, o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (dále Nařízení Brusel I nebo 

Nařízení), jež je v současnosti nejvíce používaným nařízením v oboru mezinárodního 

                                                                                                                                               
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/Zakon_o_mezinarodnim_pravu_soukromem_po_p
ripominkach.pdf 
28 viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem/obecna-vychodiska-
navrhu-obchodniho-zakoniku.html 
29 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn 19 Co 1782/2004 
30 PAUKNEROVÁ, Monika, ibid. pozn. 31; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír, ibid. pozn.4 
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práva soukromého.31  Nařízení opírá svou existenci o čl. 67 a čl. 81 SFEU (čl. 61 písm. 

c) a čl. 65 SES) a je pro Českou republiku jakožto acquis communataire závazné od 1. 

5. 2004.  

Nařízení Brusel I nahradilo mezi členskými státy (s výjimkou Dánska32) Bruselskou 

úmluvu z roku 1968 o soudní pravomoci a výkonu rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech (dále Bruselská Úmluva, nebo Úmluva). Nařízení bylo přijato po 

tzv. komunitarizaci oblasti justiční spolupráce ve věcech civilních Amsterdamskou 

smlouvou.  

Rozsáhlá judikatura ESD, týkající se výkladu této dohody zůstává i nadále 

směrodatnou pro výklad ustanovení  Nařízení Brusel I33. Dalším významným pramenem 

pro výklad jsou zprávy, vznikající s uzavřením úmluvy a jejími postupnými 

novelizacemi spojenými s přístupem dalších smluvních států, zejména Jerardova 

zpráva34 a Schlosserova zpráva.35 Jelikož Nařízení vzniklo kontinuálním vývojem 

z Úmluvy, odpovídá jí jak v základních principech a v struktuře, tak i v obsahu 

konkrétních ustanovení a změny, které se tady objevily, pouze reflektují aplikační praxi 

ESD a národních soudů členských států.36I 

Nařízení se týká úpravy dvou okruhů. Cílem Nařízení je jednak sjednotit pravidla 

pro určení příslušnosti v občanských a obchodních věcech a dále zjednodušit formality s 

ohledem na rychlé a jednoduché uznávání a výkon rozhodnutí v členských státech. 

Nařízení vychází z koncepce, že pravidla pro určení příslušnosti by měla být co nejvíce 

předvídatelná a ze snahy zabránit souběžným řízením, nebo vydání protichůdných 

rozhodnutí. Základním pravidlem pro určení příslušnosti je, že každý může být žalován 

v místě svého bydliště, kromě případů, kdy předmět sporu či smluvní volnost stran 

opravňuje k použití odlišného hlediska. V oddílu Zvláštní příslušnost Nařízení 

umožňuje žalovat osobu i před soudem jiného státu, než kde má bydliště v případech 

které mají úzké spojení s tímto jiným státem. V některých věcech jako je pojištění, 
                                                 
31 PAUKNEROVÁ, Monika, Evropské mezinárodní právo soukromé, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2008 
32 Pro Dánsko platí zvláštní Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti 
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úřední věstník L 299 
33 Bod odůvodnění19 Nařízení  
34 Jenard Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and 
commercial matters,Úřední věstník 1979, C 59, s 1, 
35 Schlosser Report on the Convention on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the 
enforcement of judgments in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the 
Court of Justice, Úřední věstník 1979, C 59, s. 71  
36 PAUKNEROVÁ, Monika ibid. pozn. 31 
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spotřebitelské a pracovní smlouvy je slabší strana chráněna příznivějšími pravidly pro 

určení příslušnosti soudu.  

3.2.1 Prorogace 

 
Smluvní ujednání o soudní příslušnosti je upraveno v čl. 23 Nařízení Brusel I, který 

kromě dvou věcných změn odpovídá čl. 17 Bruselské úmluvy. V Nařízení je doplněna 

elektronická komunikace jako způsob splnění podmínky písemné formy37 a naopak je 

vypuštěno ustanovení o dohodách ve prospěch jedné strany.38 Ustanovení čl. 23 

Nařízení tedy zní: „Dohodnou-li se strany, z nichž alespoň jedna má bydliště na území 

členského státu, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má 

příslušnost soud nebo soudy tohoto členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto 

státu. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná.“. Dále toto 

ustanovení vyjmenovává formální náležitosti takovéto dohody.  

3.2.2 Formální náležitosti  

 
Článek 23 se aplikuje pouze na prorogační dohody mezi stranami, z nichž alespoň 

jedna má bydliště na území členského státu, a které splňují určité formální náležitosti.  

Ustanovení nabízí stranám tři možné způsoby uzavření dohody, aby vyhověla 

požadavkům formy Bruselského režimu a aby byla platná. Musí být uzavřena buď 

písemně, nebo ústně s písemným potvrzením,39 přičemž písemné formě jsou 

rovnocenná veškerá sdělení elektronickými prostředky, která umožňují trvalý záznam 

dohody.40 Druhou možností je uzavření dohody ve formě, která odpovídá zvyklostem 

zavedeným mezi stranami. Tato zvyklost musí vykazovat určitý stupeň konkretizace 

vztahující se k individuálnímu právnímu vztahu., a musí být delší dobu stranami 

dobrovolně dodržována a opakována. Posledním přípustným způsobem je uzavření 

dohody ve formě vzniklé na základě mezinárodních obchodních zvyklostí. Mezinárodní 

obchodní zvyklosti jsou pojmem obecnějším, který vychází ze zvyklostí 

                                                 
37 Čl. 23 odst. 2 Nařízení 
38 Čl. 17 odst. 4 Nařízení  
39 ESD zaujímá k tomuto ustanovení dost liberální přístup viz. např. Rozsudek ESD ve věci Iveco Fiat v. 
van Hool 313/85, ze dne 11. listopadu 1986 
40 Čl. 23 odst. 2 Nařízení 
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v mezinárodním obchodě uznávaných a dodržovaných obecně větším počtem 

obchodníků. Nařízení stanoví znaky takových zvyklostí tak, že musejí být známé nejen 

stranám smlouvy, ale jsou rovněž známé a dodržované v daném odvětví obchodu. 

ESD opakovně zdůraznil ve svých rozhodnutích, že skutečným účelem formálních 

požadavků je zajistit důkaz o tom, že dohoda vznikala na základě skutečného konsenzu 

stran.41 Obecný odkaz na standardní obchodní podmínky smlouvy není dostačujícím 

důkazem42, naopak však písemný dokument potvrzující dohodu stran není potřebný, 

pokud existuje důkaz jiný43. Rovněž ústní dohoda stran, potvrzená jednou stranou 

v emailové nebo faxové komunikaci, založí platnou prorogační dohodu.44Dohoda, která 

splňuje tyto požadavky a specifikuje členský stát, který je příslušný rozhodovat 

případný spor, je prorogační dohodou ve smyslu Nařízení.45  

Ustanovení čl. 23 směřuje k tomu, aby byl jasně a precizně určen soud členského 

státu, který má příslušnost na základě konsenzu dosaženého mezi stranami. Právní 

jistota, jejíž zajištění je účelem toho ustanovení by byla jednoduše ohrozitelná, kdyby 

jedna strana mohla vyloučit aplikaci prorogační doložky tvrzením že celá smlouva a 

tedy i tato doložka je neplatná. Z toho vyplývá, že soud určený v prorogační doložce je 

příslušný rozhodovat i o platnosti a neplatnosti této doložky.46 

Národní právní řády nemohou platnost prorogační dohody podmiňovat splněním 

dalších formálních podmínek. 

3.2.3 Působnost úpravy 

 
Použití ustanovení o prorogačních dohodách má svůj věcný, osobní a teritoriální 

rozměr.  

Základní rámec věcné působnosti čl. 23 je dán článkem 1 Nařízení, kdy se musí 

jednat o věci občanské a obchodní, nevyloučené z dosahu aplikace Nařízení, přičemž 

pojem „občanských a obchodních věcí“ je nutno vykládat autonomně.47 Další omezení 

                                                 
41 BRIGGS, Adrian. The Conflict of Laws (Clarendon Law Series), Oxford University Press 2008, s.72  
42 Rozsudek ESD č. C-24/76 Estasis Salotti de Colzani Amo e Giammario Colzani V RUWA 
Polstereimaschinen GmbH SbSD, 1976, 1831 
43 Rozsudek ESD č. C-71/83Partenreederei ms. Tilly Russ and Ernest Russ v NV Haven- & 
Vervoerbedrijf Nova and NV Goeminne Hout SbSD, 1984 ,02417 
44 Rozsudek ESD č. C-221/84 F. Berghoefer GmbH & Co. KG v ASA SA., SbSD 1985 , 02699 
45 MCCLEAN, David, BEEVERS, Kisch. Morris Conflict of Laws, 7th Edition, Sweet & Maxwell 2009 
46 Francesco Benincasa v Dentalkit ibid. pozn. 3  
47PAUKNEROVÁ, Monika ibid. pozn. 36, s. 128 
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pro sjednávání prorogačních dohod se týká věcí spotřebitelských, individuálních 

pracovních smluv a věcí týkajících se pojištění, kde sice lze prorogační doložky také 

sjednat, ale pouze za určitých podmínek stanovených články 13, 17 a 21 Nařízení.48 

Významným omezením je nemožnost sjednávat prorogační doložky ve věcech 

spadajících do výlučné příslušnosti dle článku 22 Nařízení.49  Další omezení vyplývá 

z jazykového výkladu ustanovení, dle kterého, lze prorogační doložku uzavřít jen pro 

konkrétní právní vztah, nikoliv pro oblast právních vztahů mezi stranami50 

Co se týče osobní působnosti, Nařízení Brusel I nerozlišuje mezi fyzickými a 

právnickými osobami. Ustanovení čl. 23 představuje výjimku z obecného vymezení 

osobní působnosti Nařízení v čl. 2, který za rozhodující prvek považuje bydliště 

žalovaného na území členského státu. Článek 4 pak stanoví, že na ostatní případy se má 

aplikovat národní právo s výhradou čl. 22 a 23. Pro případ sjednávání dohodnuté 

příslušnosti tedy Nařízení nevyžaduje, aby měly obě strany bydliště na území některého 

členského státu. Pro jeho aplikaci stačí, aby alespoň jedna strana měla takové bydliště, a 

nerozhoduje, zda jde o žalobce nebo žalovaného. To, kdo bude zastávat, jakou stranu 

v budoucím sporu obvykle v době uzavírání dohody ani nelze určit. Ustanovení 

odstavce 3 se dokonce vztahuje na situaci kdy ani jedna ze stran nemá domicil 

v členském státě a dohodou založí příslušnost tohoto soudu.51 Nicméně v tomto případě 

by měl existovat alespoň nějaký vztah k členskému státu, jehož příslušnost je stranami 

založena.52 

Časová působnost stanoví od kdy je nutno se pravidlem řídit. Nařízení a tedy i 

ustanovení upravující prorogaci se vztahují pouze na řízení zahájená a veřejné listiny 

vypracované po vstupu tohoto nařízení v platnost, s výjimkou případů vyčtených 

v čl. 66 odst. 2  

Za teritoriální omezení působnosti čl. 23 lze považovat to, že strany si mohou 

sjednat pouze soud nebo soudy mající sídlo na území některého členského státu.  

                                                 
48 Čl. 23 odst. 5 Nařízení 
49 ROZEHNALOVÁ, Naděžda ; TÝČ, Vladimír ibid. pozn. 4  
50 ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír; NOVOTNÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo 
soukromé, 1. vydání, Brno: MU v Brně, 2000 s. 197 
51 Doležel, V., Quo vadis prorogace?, In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: 
Masaryk University, 2009 
52 Schlosserova zpráva, ibid. pozn. 35 
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3.2.4 Důsledky nedodržení prorogační dohody 

 
Oddíl 7 Nařízení, který prorogaci upravuje, není vyjmenován v čl. 35 mezi oddíly, 

jejichž nedodržení způsobí neuznání rozhodnutí. Tím pádem Nařízení neuvádí vydání 

rozhodnutí v rozporu se sjednanou dohodou o volbě soudu jako důvod pro jeho 

neuznání v jiném členském státě. Na základě tohoto článku je zjevné, že výlučná 

pravomoc založena na základě čl. 22 a výlučná příslušnost založena ujednáním stran, 

nemají v Bruselském režimu stejnou váhu. Pokud vycházíme s konceptu vzájemné 

důvěry a toho, že justiční systémy ve všech členských státech poskytují určitou míru 

spravedlnosti, je nepopiratelné, že takovéto pojetí zjednodušuje oběh soudních 

rozhodnutí, nicméně však může přinášet i jisté komplikace. 

3.2.5 Podřízení se zahájenému řízení 

 
Někdy bývá za prorogaci podle Nařízení označováno založení příslušnosti soudu 

podle čl. 24, dostavením se žalované strany k soudu. Takovým způsobem založená 

příslušnost je označována i jako dohoda o příslušnosti uzavřená konkludentně53. 

Příslušnost podle čl. 24 bude založena jenom v případě, že se žalovaný dostaví k soudu, 

aniž by namítal jeho nepříslušnost. Ani tímto způsobem však nelze založit příslušnost 

soudu ve věcech, na které se vztahuje čl. 22 Nařízení.  

Aby byla založena pravomoc soudu podřízením se zahájenému řízení, musí být 

splněno ještě několik podmínek. Žalovaný musí mít bydliště v jiném členském státě, 

než ve kterém je žalován, pravomoc tohoto soudu je založena podle pravidel Nařízení a 

tento soud je soudem členského státu.54 

4. Mezinárodní úprava 

 
Bruselský režim je aplikovatelný jenom v rámci Evropské unie. Jelikož je ale otázka 

právní jistoty v určování příslušnosti soudů pro spory s mezinárodním prvkem stěžejní, 

je tato problematika upravena i v řadě dalších dokumentů.  

                                                 
53 Jerardova zpráva, ibid. pozn.34  poznámka k článku 18. 
54 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních, část V. Právní fórum. 
2005, č.6, s. 205n. 
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4.1 Luganská úmluva55  

 
Velice významným dokumentem upravujícím prorogační doložky je Luganská 

úmluva (1988). Tato úmluva vznikla hlavně z důvodu, že Bruselská úmluva 

nepřipouštěla přistoupení nečlenských států ES, což bylo nežádoucí hlavně ve vztahu ke 

státům Evropského sdružení volného obchodu (EFTA).  

Luganská úmluva je považována za paralelní úmluvu k úmluvě Bruselské a jejich 

obsah je až na malé výjimky stejný. Proto se někdy mluví o Bruselsko-Luganském 

režimu. S postupným vstupováním členských států EFTA do Evropské unie, ztrácí tato 

úmluva na významu a dnes je již téměř výlučně využívána ve vztahu k Švýcarsku, 

Islandu a Norsku.  

4.2 Nová Luganská úmluva56 

 
Transformace Bruselské úmluvy na Nařízení a přistoupení nových členských států 

k Evropské unii si vyžádalo revizi Luganské úmluvy. Nová Luganská úmluva byla 

podepsána mezi ES a Dánskem na jedné straně a Švýcarskem, Norskem a Islandem 

Dne 30. 10. 2007. ESD přiznal ES výlučnou pravomoc ke sjednání nové Luganské 

úmluvy.57 ES ratifikovala tuto úmluvu 18. 5. 2009 s účinkem pro všechny členské státy 

kromě Dánska. Dánsko ji ratifikovalo 24. 7. 2009. Smlouva nabyla účinnost mezi 

Norskem a všemi členskými státy EU 1. 1. 2010, ve vztahu k Švýcarsku se tak stane 1. 

1. 2011 58 

4.3 Haagská úmluva  

 
Dalším mezinárodním dokumentem, který si klade za cíl sjednotit úpravu exkluzivní 

prorogace je tzv. Haagská úmluva. Tato úmluva vznikla v rámci globální mezivládní 
                                                 
55 88/592/EEC: Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 
matters, Úřední Věstník  L 319 
56Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 
matters Úřední Věstník 2007 L339/3 
57 Posudek ESD č. 1/03  Pravomoc Společenství sjednat novou Luganskou úmluvu o příslušnosti soudů a 
uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, 7.2.2006 
58Aktuální informace o ratifikaci Islandem na: 
http://www.consilium.europa.eu/App/accords/Default.aspx?command=details&id=297&lang=en&aid=20
07081&doclang=en 
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organizace Haagské konference o mezinárodním právu soukromém, no zatím není 

účinná.59 Působnost úmluvy je omezena pouze na exkluzivní prorogační ujednání, 

přičemž pokud není výslovně ujednáno jinak, má se za to, že se jedná o prorogaci 

exkluzivní. Exkluzivní volbu soudu definuje čl. 3 úmluvy jako dohodu dvou nebo více 

stran, která naplňuje formální kritéria a určuje, že pro účely rozhodnutí sporů, které 

vznikly nebo vzniknou v souvislosti s daným právním vztahem, bude příslušný jeden 

nebo více soudů jednoho smluvního státu, přičemž pravomoc ostatních soudů je 

vyloučena.  

Působnost úmluvy se vztahuje na prorogaci ve věcech občanských a obchodních. 

Tyto termíny definuje úmluva pouze částečně a to negativním vymezením v čl. 2. 

Naopak je možné sjednávat prorogační ustanovení ve věcech pojištění a zajištění mezi 

profesionály. Co se formy týče, jsou ustanovení Haagské úmluvy poměrně striktní, 

jelikož vyžadují písemnou formu a neumožňují prorogaci na základě obchodních 

zvyklostí nebo praktik zavedených mezi stranami. 60 V současnosti je Mexiko jediným 

státem, který ratifikoval Haagskou úmluvu. Evropské společenství a Spojené státy 

americké úmluvu podepsaly a v současné době probíhá ratifikace. Státy jako Argentina, 

Austrálie či Kanada aktivně pracují na přistoupení k této úmluvě61. 

5. Princip autonomie vůle stran v Evropském kontextu  

 
Jedním z důvodů vzniku myšlenky Evropské integrace, byla podpora hospodářského 

života s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství.62 Podpora a 

odstraňování překážek obchodu mezi členskými státy zůstala dodnes jedním ze 

základních cílů Evropské unie, jako politické a hospodářské unie63 a je nezbytným 

předpokladem pro fungování vnitřního trhu. Obchodní transakce, hlavně ty 

s mezinárodním prvkem, jsou víc než jakákoliv jiná oblast civilního práva upravovány 

detailními smluvními ujednáními, čímž se strany snaží omezit dopad národních pravidel 

na smlouvu a zvýšit právní jistotu. Proto je zřejmé že, význam základní zásady 

                                                 
59 Aktuální stav lze nalézt na adrese http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=98 
60DOLEŽEL, Vladimír, ibid. pozn. 51 
61
ČECH, Ondřej; KUŘECOVÁ, Vladěna.  Haagská úmluva o volbě soudu. dostupný na 

http://www.epravo.cz/top/clanky/haagska-umluva-o-volbe-soudu-56445.html 
62 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2010   
63 Čl. 2 SEU, preambule a čl. 28 SFEU  
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soukromého práva - autonomie vůle stran, je v oblasti práva mezinárodního obchodu 

stěžejní.  

Zásada autonomie vůle stran se projevuje především v tom, že většina norem 

soukromého práva má dispozitivní charakter, tedy že účastníci mohou vstupovat 

svobodně ze své vůle a iniciativy do soukromoprávních vztahů a stanovit svá práva a 

povinnosti, pokud v tom nejsou omezeni normami kogentního charakteru. Tato zásada 

má různé specifické projevy v dalších konkrétních principech soukromého práva. Jedná 

se zejména a autonomii vlastnickou, autonomii smluvní - volnost uzavíraní smluv, 

volnost výběru jejich typů, volnost výběru spolukontrahenta, volnost utváření 

smluvního obsahu, volnost určení formy. 64 

Jedním z projevů zásady autonomie vůle stran, je možnost smluvního ujednání, 

kterým strany určí soud, který bude příslušný k rozhodování o případném sporu 

z daného smluvního vztahu. Takové ujednání poskytuje stranám možnost si vybrat ještě 

před vznikem sporu soud, který bude pro obě nejvhodnější a současně zvyšuje míru 

jistoty, že nebudou žalovány druhou stranou před jiným soudem.  

Dalším projevem zásady autonomie vůle je princip pacta sunt servanda, považován 

za základní a nejvyšší právní princip, který znamená, že uzavřené smlouvy mají být 

dodržovány a porušení smlouvy je porušením práva, které sebou nese právní 

odpovědnost toho, kdo smlouvu porušil.  

Důležitost zásady smluvní volnosti stran, je uznána i na půdě Evropské unie, 

konkrétně pak i v předpisech upravujících prorogaci. Aby byl zajištěn jednotný výklad 

takových smluvních ujednání, tato zásada je zakotvena jak v Bruselské Úmluvě, tak 

v jejím nástupci Nařízení Brusel I.  Oddíl „Ujednání o příslušnosti“65 obou těchto 

dokumentech stanoví pravidla zakládající příslušnost na základě dohody stran. 

Jerardova zpráva se k tomu vyjadřuje, že “je zbytečné, zdůrazňovat důležitost takovéto 

příslušnosti, zejména v obchodních vztazích“66. Schlosserova zpráva uvádí, že 

„mezinárodní obchod je silně závislý na … prorogačních ujednáních“67. Nařízení už 

v přímo v preambule, v bodě odůvodnění 14 zdůrazňuje že „pokud jde o volbu 

příslušného soudu, musí být respektována smluvní volnost stran…“. 

                                                 
64 KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiří;  DVOŘÁK, Jan.  Občanské právo hmotné 1, 4. vydání, Praha: 
ASPI, 2005 
65 Oddíl 6 Úmluvy, oddíl 7 Nařízení  
66 Jerardova zpráva ibid. pozn. 34 k  članku 17 
67 Schlosserova zpráva ibid pozn. 35, odstavec 179 
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5.1 Smluvní volnost a Evropský soudní dvůr  

 
Je nepochybné, že v rámci Evropského justičního prostoru je princip smluvní 

volnosti velice důležitý pro mezinárodní obchodní transakce, ale tento princip není 

jediným, který tvoří teoretický základ Úmluvy/Nařízení. Dalšími principy, na kterých, 

tyto předpisy spočívají jsou-vzájemná důvěra68, právní jistota a předvídatelnost 

rozhodnutí69 a minimalizace možnosti souběžných řízení a předcházení vydávání 

vzájemně si odporující rozhodnutí.70 ESD ve své recentní rozhodovací praxi několikrát 

upřednostnil tyto principy před autonomií vůle stran, což ve spojení s přísně 

gramatickým výkladem Úmluvy/ Nařízení vede k velké nejistotě ohledně efektivity 

prorogačních ujednání.71 Někdo by mohl namítat že, kritika rozsudků ESD pochází 

především od anglických autorů, kteří se snaží proti v kontinentálním právu72 velice 

důležitému principu právní jistoty, prosadit flexibilní instituty equity známé 

common law.73 Nicméně ke kritice ESD se připojili i kontinentální právníci74 a „ je to 

skoro až ironické, vidět jak jsou… sjednoceni ve svém odporu k rozhodnutím ESD“,75a 

dokonce už i EU si začíná uvědomovat, že takovéto rozhodnutí Evropskému justičnímu 

prostoru neprospívají a začíná hledat prostředky k nápravě. 

6. Prorogace v praxi ESD 

 
Rozsudky ESD v případech Gasser, Turner, Owusu a později také ve Westtankers 

ve jménu právní jistoty, zásadně omezili použití soudcovského uvážení a národního 

práva v rámci určování soudní příslušnosti a kromě toho, velmi výrazně zasáhli do 

principu autonomie vůle stran a principu pacta sunt servanda, které jsou pro rozvoj 

mezinárodního obchodu stěžejní. Nicméně z těchto případů se ESD výslovně zabýval 
                                                 
68 Bod odůvodnění 16 Nařízení 
69 Bod odůvodnění 11 Nařízení  
70 Bod odůvodnění 15 Nařízení  
71 KUIPERS, Jan Jaap. Party Autonomy in the Brussels I Regulation and Rome I Regulation and the 
European Court of Justice, German Law Journal, 2009, 10, 11 
72 SIMONA, Trávníčková.  Legal Certainty And Party Autonomy in Conflict of Laws, In: COFOLA 
2009: the Conference Proceedings, 1.edn. Brno :  Masaryk University 
73 Antisuit injution,  forum non conveniens 
74Francouzké  teorie „fraude“ a „abus de droit“jsou rozhodnutími ESD rovněž ohroženy „fraude“ a „abus 
de droit“ 
75 VOGENAUER, Stefan. Series editor’s Forword, In Forum Shopping in the European Judicial Area, 
Pacsal de Vereilles-Sommieres, Hart Publishing, 2007 
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dohodami o volbě soudu jenom ve  věci Gasser. Ostatní případy se dotýkají 

prorogačních ujednání sice pouze nepřímo, prostřednictvím argumentů, které ESD 

zaujal v jejich odůvodnění, ale přesto mají na prorogační dohody zásadní dopad. 

Rozhodnutí ESD v těchto třech věcech má za následek, že koncept prorogace soudu 

v Evropě stojí momentálně na velice nejistých základech. 

6.1 GASSER76 

 
Gasser je případ, kde autonomie vůle stran narazila na přísný výklad pravidla 

litispendence v Bruselském režimu.  

 

6.1.1 Fakta 

 
V tomto případě rakouská společnost Erich Gasser GmbH jako dodavatel a 

společnost MISAT Srl. se sídlem v Itálii jako distributor uzavřeli smlouvu na dodávky 

dětského oblečení. V březnu 2004, kdy vznikl mezi stranami spor, podal MISAT návrh 

u italského soudu na určení, že smluvní vztah mezi stranami zanikl ipso iure. Gasser 

následně v prosinci stejného roku žaloval MISAT v Rakousku, na zaplacení faktur 

z téhož smluvního vztahu. Gasser opíral svou žalobu o existenci prorogační dohody, 

která zakládala příslušnost rakouských soudů podle čl. 17 Úmluvy (čl. 23 Nařízení). 

MISAT zpochybnil existenci prorogační dohody a rovněž namítal zahájené soudní 

řízení v téže věci před italským soudem. Případ vyvolal otázku vzájemného vztahu 

článku 17 a článku 21 (čl. 27 Nařízení), upravujícího překážku litispendence.  

Rakouský soud řízení přerušil a obrátil se na ESD s předběžnou otázkou, zda soud, 

u něhož bylo řízení zahájeno později, pokud má příslušnost na základě dohody stran, 

může přezkoumat příslušnost soudu, u něhož bylo řízení zahájeno jako první. Další 

otázka zněla, zda to, že řízení trvá neoprávněně dlouhou dobu, může umožnit jinému 

soudu, než u kterého bylo řízení zahájeno jako první, aby se odchýlil od postupu podle 

čl. 21. 

                                                 
76 Erich Gasser GmbH v MISAT Srl C-116/02 ze dne 9.12.2003 
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6.1.2 Stanovisko generálního advokáta 

 
ESD v tomto případě zodpověděl první otázku odlišně od návrhu, který vyslovil 

v Stanovisku generální advokát Philippe Legér.  

Legér zdůraznil analogii mezi výlučnou příslušností podle článku 16(čl. 22) a 17 

(čl. 23) a navrhl i jejich stejnou aplikaci v praxi s ohledem na překážku litispendence. 

Tedy tak, jak vztah čl. 16 a čl. 21 interpretoval ESD v předchozím rozhodnutí v případě 

Overseas Union Insurance 77, tj. že použití pravidel pro výlučnou pravomoc má 

přednost před aplikací čl. 21 upravujícím litispendenci. V případě že by přednost byla 

dána čl. 21, podle Legéra by to „podlomilo efektivitu čl. 17 a taky princip právní jistoty, 

který je s ní spojen“78, protože „strana, která poruší dohodu o příslušnosti soudu … by 

tím mohla neodůvodněně oddalovat dosažení rozhodnutí ve věci“79 a to by mohlo 

„podporovat přesně ty zdržovací taktiky, kterým se snažíme předejít“80  

Co se týče problému paralelních řízení, generální advokát navrhl přiznat příslušnost 

stranami určenému soudu, místo soudu u kterého bylo řízení zahájeno jako první, pouze 

v případech,„kde není žádný prostor na jakoukoliv pochybnost ohledně příslušnosti 

soudu, u kterého bylo zahájeno řízení jako druhé“ 81  

Ohledně druhé otázky Legér zásadně odmítl, že průtahy v řízení by mohly 

derogovat aplikaci pravidla litispendence a poznamenal, že by to bylo v rozporu nejen 

se samotným systémem, ale i s principem vzájemné důvěry, která tvoří základ pro 

fungování Úmluvy.82 

6.1.3 Rozhodnutí ESD ve věci Gasser 

 
ESD se neztotožnil s řešením první otázky, navrženým v Stanovisku a problematiku 

vztahu čl. 17 a čl. 21 rozhodl ve prospěch druhého jmenovaného. Tedy, že dokud soud, 

u kterého bylo řízení zahájeno jako první, nerozhodne o své nepříslušnosti, každý soud 

u kterého bylo řízení ve sejné věci zahájeno později musí řízení přerušit. 

                                                 
77 Overseas Union Insurance Ltd. v New Hampshire Insurance Co. (1991) ECR I-3317 
78 Stanovisko Generálního advokáta Philippe Léger odstavec 57 
79 Ibid. Odstavec 67 
80 Ibid. Odstavec 74 
81 Ibid. Odstavec 83  
82 Ibid. Odstavec 89 
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Ve svém rozhodnutí ESD zdůraznil především principy řádného výkonu 

spravedlnosti, předcházení možnosti souběžných řízení a odporujících si rozhodnutí83. 

Jako další důvod pro své rozhodnutí uvedl, že stranami nominovaný soud, není nikdy 

v lepší pozici, aby rozhodl o příslušnosti soudu v dané věci, než soud, u něhož bylo 

řízení zahájeno jako první. Pravidla pro určení příslušnosti jsou dána Bruselskou 

Úmluvou, tudíž jsou stejná pro oba soudy a ty je mají interpretovat a aplikovat se 

stejnou autoritou.84 Dalším argumentem ESD pro to, že čl. 17 a 18 nemají stejný účinek 

bylo, že ustanovení čl. 18 (čl. 24) upravující založení příslušnosti podřízením se 

zahájenému řízení ze strany žalovaného, může změnit (overturn) příslušnost založenou 

dohodou stran, nikoli však výlučnou příslušnost ve věcech obsažených v čl. 16.85 

V rozporu se Schlosserovou zprávou86 vyložil ESD čl. 19 (čl. 25 Nařízení) restriktivně 

tak, že soud není povinen přezkoumávat existenci prorogační dohody i bez návrhu, jak 

je to u výlučné pravomoci založené čl. 1687. Ohledně potencionálního rizika 

zdržovacích taktik, na které upozornil Legér, ESD prohlásil, že toto riziko „není takové, 

aby zpochybnilo interpretaci kteréhokoli ustanovení Úmluvy, tak jak vyplývá z jejího 

znění a účelu“88  

Ohledně druhé otázky ESD rozhodl shodně se stanoviskem generálního advokáta.  

6.1.4 Kritika 

 
Neprodleně po tomto rozsudku ESD začali právníci kritizovat přílišné lpění na 

striktním gramatickém výkladu textu Úmluvy a formalistický přístup z teoretického 

hlediska podepřený, těžko definovatelným pojmem“ vzájemná důvěra“.  

Rozhodnutí v Gasser bývá často spatřováno, jako otevření cesty se strany ESD 

k tzv.„Italskému torpédu“89. Italské torpédo je označení pro negativní určovací žalobu u 

soudu, u kterého je zřejmé, že rozhodnutí nebude dosaženo v krátkém čase. Takovou 

žalobu podává strana, která má důvod se domnívat, že proti ní bude v dohledné době 

                                                 
83 Rozhodnutí ESD Gasser v Misat odstavec 41 
84 Ibid odstavec 48 
85 Ibid. odstavec 49 
86 Schlosser Report odstavec 22 
87Gasser v MISAT odstavec 52 
88 Ibid. odstavec 53 
89 Termín poprvé použil M. Francozi, Worlwide patent litigation and Italian TorpedoEuropean Intelectual 
Property Law Review, 1997, 7, 383 
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zahájeno soudní řízení, aby rozhodnutí o meritu co nejvíc oddálila. ESD ve svém 

rozsudku v podstatě vyjádřil souhlas k nejhorší formě forum shopping - praktiky, kdy 

bezohledný žalobce záměrně využívá obstruktivní a zdržovací taktiku, bez jakéhokoli 

záměru dosáhnout spravedlnosti.90 

Fentiman91 tvrdí že v případě že by se ESD ve svém rozhodnutí víc zabýval 

procesními právy žalovaného, výsledek mohl být jiný. Podle režimu načrtnutého 

v rozsudku Gasser, může každá smluvní strana podat návrh na zahájení řízení v rozporu 

s prorogační dohodou a tím zabránit druhé straně, aby se dožadovala rozhodnutí ve věci 

u nominovaného soudu. Dokud tento soud nerozhodne o své nepříslušnosti, řízení před 

prorogovaným soudem musí být přerušeno92. Tudíž dalším problémem, který tady 

vyvstává je, že neúměrně dlouhé soudní řízení může vést až k porušení práva na 

spravedlivý proces garantovaný čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod93, konkrétně, že každý má právo, aby byla jeho záležitost projednána 

v „přiměřené lhůtě“. 94  

Komplikací je zde i riziko, vycházející z předchozích rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva ve Štrasburku, který může dojít k závěru, že překážka litispendence jak 

ji aplikuje ESD ve své rozhodovací praxi nutí stát, aby se stal spoluviníkem porušování 

práva na spravedlivý proces, když soudy jiného státu rozhodují o své působnosti 

neúměrně pomalu. Případem nasvědčujícím tomu je např. kauza Pellegrini v. Itálie95, 

kde ESLP dospěl k názoru, že porušování lidských práv se nedopouští jenom stát, 

kterého soud rozhodnutí vydal ale rovněž i stát který toto rozhodnutí uznal. Je proto 

zarážející argument Komise v případě Gasser96, že aspekty lidských práv mají být 

přenechány ESLP a národní soudy by jej v tomto neměli nahrazovat odvolávajíce se na 

                                                 
90 NUYTS, Arnaud. The Enforcement of Jurisdiction Agreements further to Gasser and the Community 
Principle of Abuse of Right, In Forum Shopping in the European Judicial Area, Pacsal de Vereilles-
Sommieres, Hart Publishing, 2007 
91 FENTIMAN, Richard. Access to Justice and Parallel Proceedings, The Cambridge Law Journal. 2004, 
s. 312 
92 FENTIMAN, Richard. Parallel Proceedings and Jurisdiction Agreements in Europe, In Forum 
Shopping in the European Judicial Area, Pacsal de Vereilles-Sommieres, Hart Publishing, 2007 
93 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná dne 4. 
listopadu 1950. Dodatkový protokol ze dne 20. března 1952, Protokol č. 2 ze dne 6. května 1963, 
Protokol č. 4 ze dne 16. září 1963, Protokol č. 6 ze dne 28. dubna 1983 a Protokol č. 7 ze dne 22. 
listopadu 1984 byly vyhlášeny pod č. 209/1992 Sb. 
94 MANCE, Jonathan. Exclusive Jurisdiction Agreements and European Ideals, The Law Quarterly 
Review, 2004, s. 357-365 
95 Pellegrini v. Itálie  Application no. 30882/96 
96 Odstavec 69 rozsudku Gasser 
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čl. 27 nařízení Brusel I. Protože jsou to právě jednotlivé státy a jejich instituce které 

jsou povinny respektovat lidská práva, aby ke stížnostem vůbec nemuselo docházet.97 

Co se týče procesních práv žalovaného, není to jen právo na spravedlivý proces, kde 

je znevýhodněn. Pravidla, vyvozená s rozhodnutí Gasser, představují pro žalovaného 

další dvě nevýhody. Za prvé žalovaný nemá jinou možnost než, se aktivně na řízení 

zúčastnit a namítat nepříslušnost soudu. Za druhé mu neumožňuje se bránit zahájením 

řízení u nominovaného soudu. Na základě tohoto by se mohlo zdát, že Gasser 

“vychyluje rovnováhu moci v taktický prospěch žalobce“98. V praxi většinou platí, že 

ten kdo vyhraje bitvu o forum, vyjde jako vítěz celého sporu. Strana, která je žalovaná 

před nevyhovujícím soudem je mnohem častěji ochotna urovnat spor mimosoudně. To 

může způsobit nespravedlivé vyřešení věci. Žalovaný může být nucen se vzdát, jakmile 

si žalobce zajistí příslušnost jím preferovaného soudu, bez ohledu na předchozí dohodu 

stran o příslušnosti soudu99. Dále bylo argumentováno, že jelikož závěry soudů se 

mohou ohledně existence a platnosti prorogační dohody, ale i o jejím rozsahu a 

výlučnosti výrazně lišit, je nejvhodnějším soudem k rozhodování, dohodnutý soud, 

protože odráží záměr a vůli stran.100 

Dále se může zdát že ESD klade příliš velký důraz na předcházení souběžných 

řízení bez toho, aby si uvědomil že, toto riziko je spíš teoretické, dokonce až iluzorní101, 

když uvážíme náklady a potíže spojené s vedením řízení na dvou frontách. Nicméně 

procesní pravidla by neměla být nadřazena nad skutečnou hodnotou, chráněnou 

Bruselskou Úmluvou /Nařízením a kterou je přístup ke spravedlnosti.102 

Gasser přinesl velkou nejistotu do používání prorogačních dohod, jelikož náklady a 

průtahy spojené s účastí na řízení o tom, zda tu dohoda o volbě soude je nebo není, 

mohou převážit výhody spojené s prorogací.103 

                                                 
97 BOGDAN, Michael. Zneužití litispendence pomocí italského torpéda, Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica, 2008, č. 1  s. 26 
98 FENTIMAN, Richard. Case Comment , The Common Law Review, 2005, 42, s. 241-259 
99 FENTIMAN, Richard ibid. pozn. 98 
100 FENTIMAN, Richard. Access to Justice and Parallel Proceedings, The Cambridge Law Journal, 2004, 
s.312 
101 FENTIMAN, Richard ibid. pozn. 98 
102 FENTIMAN, Richard ibid. pozn. 100 
103 BAAZ, Yvonne. Who decides on Jurisdiction Clauses? Erich Gasser v MISAT, Lloyd‘s Maritime and 
Commercial Law Quarterly,2004, s. 25-29 
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6.1.5 Další problémy: 

 
Profesor Michael Bogdan104 upozorňuje dále nato, že jelikož z rozhodovací praxe 

ESD vyplývá, že princip vzájemné důvěry má větší váhu než potřeba zabránit možnému 

zneužívání principu překážky litispendence, je vysoce pravděpodobné že toto bude 

platit i o čl. 19 nařízení Brusel II105, protože znění tohoto článku je prakticky totožné 

s čl. 27 Nařízení Brusel I. Nicméně, v rodinněprávních sporech může zneužívaní 

litispendence za účelem prodlužování řízení způsobit mnohem závažnější následky, než 

ve sporech peněžitých a majetkových. Jako příklad uvádí spory o svěření dítěte do péče, 

kde je čas rozhodujícím faktorem a protahování procesu nahrává ve prospěch toho 

rodiče, u kterého se dítě fakticky nalézá. V rozvodovém řízení může „torpédo“ zase 

poskytnout prostředek k vydírání jedné strany za účelem dosažení ústupku 

v majetkovém vyrovnání, výživném nebo péči o děti. 

Přímý dopad rozhodnutí ESD ve věci Gasser na právní praxi je spatřován dále 

v tom, že pobízí strany, aby neodkládaly podávání žalob v naději na dosažení smírčího 

řešení sporu, ať ve formě prétorského smíru106, nebo jiným způsobem. Ustanovení čl. 27 

totiž poskytuje velkou výhodu té straně, která zahájí řízení jako první. Prof. Bogdan107 

v této souvislosti podotýká, že z dlouhodobého hlediska by tento trend mohl vést ke 

změně evropské právní kultury směrem k americké „claim culture“.  

6.2 TURNER108 

 
Rozhodnutí ve věci Turner opětovně poukázalo na napětí, které existuje mezi 

jednotlivými principy, tvořícími teoretické východisko pro Evropský justiční prostor, 

ale rovněž napětí, které vniká mezi aplikací jednotných pravidel stanovených Úmluvou 

a rozdílných národních pravidel procesního práva. 

 

                                                 
104 BOGDAN, Michael ibid. pozn. 97 
105Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení 
(ES) č. 1347/2000 , Úřední Věstník L 338 (Nařízení Brusel II.bis) 
106 §67-69 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád   
107 BOGDAN, Michael, ibid. pozn.97 
108 Gregory Paul Turner v Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd and Changepoint SA. ,Case C-159/02, 
European Court reports 2004 Page I-03565, 
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6.2.1 Fakta 

 
Pan Turner, britský občan, byl zaměstnanec skupiny společností kontrolované 

panem Grovitem. Krátce po tom, co byl přesunut na pobočku v Madridu, podal Turner 

žalobu u anglického soudu na svého zaměstnavatele, pro neplatnost výpovědi. 

Zaměstnavatel následně žaloval Turnera v Madridě na náhradu škody ve výši 

ESP 85 mil se záměrem, zajistit si lepší pozici pro vyjednávání s Turnerem ohledně 

prvního zahájeného řízení. Turner namítal nedostatek příslušnosti španělských soudů a 

obrátil se na britské soudy s návrhem na vydání antisuit injunction, kterou by zabránil 

panu Grovitovi a jím kontrolovaným společnostem v pokračování v soudním řízení 

zahájeném ve Španělsku. Anglický Court of Appeal Turnerově žádosti vyhověl, protože 

usoudil, že řízení ve Španělsku je pro žalovaného výjimečně tíživé a obtěžující109.  

Na základě odvolání se věc dostala až k Sněmovně Lordů a ta podala k ESD 

předběžnou otázku, zda je v souladu s režimem Bruselské Úmluvy vydání soudního 

příkazu, kterým se omezuje možnost účastnit se řízení, jež bylo zahájeno ve zlé víře za 

účelem zmařit řízení v Anglii. 

6.2.2 Antisuit Injunction 

 
Antisuit injunction je prostředek který mají k dispozici anglické soudy, a jímž 

mohou nařídit straně řízení, aby nezahájila, nebo nepokračovala v zahájeném soudním 

řízení u zahraničního soudu.110  

Pravomoc anglických soudů vydávat antisuit injunction je založena s. 

37(1) Soupreme Court Act 1981, který stanoví, že soud může injunction vydat v případě 

že je to „spravedlivé a vhodné“. Vydávání antisuit injunction se v Anglii ospravedlňuje 

tím, že „nezasahuje do příslušnosti cizích soudů, ale pouze omezuje možnost 

žalovaného, tuto příslušnost využít.“ 111 Jelikož však takovýto příkaz nepřímo přece 

jenom zasahuje do řízení před zahraničními soudy, anglické soudy jej vydávají pouze 

v případech, kdy řízení bylo zahájeno ve zlé víře za účelem maření řízení v Anglii. 112 

                                                 
109 vexatious and oppressive 
110 MCCLEAN, David; BEEVERS, Kisch, ibid. pozn.45 s.139n  
111 Love v. Backer (1665)1Cas. in Ch.67 
112 KARET, Ian. EC:Procedure-Jurisdiction-Antisuit Injunctions, Case Comment, European Intellectal 
Property Review ,2004, 26, 11 
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Pro vydání tohoto soudního příkazu existují i další přísná omezení - může být vydán 

pouze za účelem zajištění, aby byl spor rozhodován na přirozeném fóru, tj. takovém, 

které má se sporem nejbližší spojení, a může být použito jenom v případě, že řízení 

v zahraničí by bylo pro strany výjimečně tíživé a obtěžující (vexatious and 

oppresive)113. Nedodržení antisuit injunction je považováno za pohrdání soudem, které 

může být sankcionováno propadnutím majetku nebo odnětím svobody. Kromě toho 

soudy Spojeného Království neuznávají a nevykonávají rozsudky vydané cizími soudy 

v rozporu s antisuit injunction. 

6.2.3 Rozhodnutí ESD ve věci Turner 

 
ESD v případě Turner rozhodl, že vydávání antisuit injunction, kterou soud 

zabraňuje straně řízení, aby začínala nebo pokračovala v řízení před soudem jiného 

smluvního státu, zasahuje do příslušnosti tohoto soudu, a tím pádem je neslučitelná s 

principem vzájemné důvěry, jež tvoří základ Bruselské Úmluvy.114 Argumenty že, tento 

zásah je pouze nepřímý, jelikož je namířen proti straně řízení a ne přímo proti soudu a 

že jeho účelem je zabránit zneužití řízení, nemohou takový zásah ospravedlnit.115 Soud 

poznamenal, že umožnění vydávání antisuit injunction by omezilo pravidlo zákazu 

litispendence a způsobilo by to vznik konfliktů příslušností, pro které nemá Úmluva 

žádná pravidla. 116“I kdyby byla antisuit injunction považována za prostředek procesní 

povahy, sloužící k zachování integrity řízení… a tím pádem se řídila národním právem, 

je nutno mít v paměti, že aplikace národních procesních pravidel nesmí ohrozit 

efektivitu Úmluvy.“117  

Proto EDS odpověděl předběžnou otázku tak, že Úmluva musí být interpretována ve 

smyslu, že nepovoluje vydávání antisuit injunction , kterou soud, zakazuje straně řízení 

začít nebo pokračovat v řízení před soudem jiného smluvního státu, a to ani v případě 

že, tato strana jedná ve zlé víře, za účelem mařit existující řízení.118 

                                                 
113 British Airways Board v Laker Airways Ltd [1985] A.C.58 
114 Turner v Grovit odtavec 24, 27 
115 Ibid. odstavec 28 
116 Ibid. odstavec 30 
117 Ibid.odstavec 29 
118 Ibid. odstavec 31 
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6.2.4 Kritika 

 
Nicméně tento rozsudek ESD byl rovněž kritizován, a to zejména ze strany 

anglických právníků, kteří jsou zvyklí na flexibilnější přístup soudů v systému 

common-law. Rozhodnutí v Turner umožnilo stranám zahájeného řízení, zahájit další 

řízení s domněle rozdílnými stranami, nebo žalobním důvodem před jiným soudem, jen 

za účelem narušování původního řízení, nebo získání určité výhody v diskuzích o 

mimosoudním vyrovnání.119 Turner dále brání anglickým soudům v uplatňování velmi 

užitečného prostředku proti forum shopping120, a tak si anglické soudy “nebudou už dále 

moci počínat jako policajt a dozírat na evropské žalobce a žalované, ale ti budou muset 

ve velké míře dohlížet sami na sebe“121  

Antisuit injunction byla používaná hlavně v situacích na které Úmluva ve svých 

ustanoveních nepamatovala, například na ochranu dohod o příslušnosti soudu, nicméně 

toto už po rozhodnutí ve věci Turner nebude dále možné.122 

Předmětem kritiky se rovněž stalo odůvodnění ESD v odstavci 29, kde zdůrazňuje 

že, pravidla národního procesního práva nesmí hrozit efektivitu Úmluvy. V rozsudku se 

sice soud jasně vyjádřil že antisuit injunction, je přesně takovýmto pravidlem, ale už 

dále nevymezil podmínky, za kterých lze nástroj národního práva, třeba i takový, který 

slouží na ochranu prorogačních dohod, považovat za ohrožující efektivitu Bruselského 

režimu.123  

6.3 OWUSU124 

 
Případ Owusu stanovil mandatorní povahu ustanovení čl. 2 Úmluvy, od kterého je 

možno se odchýlit jenom v případech, výslovně stanovených Úmluvou. 

                                                 
119 DICKINSON, Andrew. A Charter for Tactical Litigation in Europe? Lloyd́s Maritime and 
Commercial Law Quarterly, 2004, s 273-280 
120 HARE, Christopher. A Lack of Restrain in Europe, The Cambridge Law Journal, 2004, s.570-574 
121 DICKINSON, Andrew, ibid. pozn. 119 
122 KRUGER,Thalia. The Antisuit injunction in the European Judicial Space Turner v Grovit, 
International and Comparative Law Quarterly, 2004, s.1030-1040 
123 LAYTON Alexander, The Prohibition of Anti-Suit Injuction and the Realtionship Between European 
Rules on Jurisdiction and Domestic Rules on Procedure, In Forum Shopping in the European Judicial 
Area, Pacsal de Vereilles-Sommieres, Hart Publishing, 2007 
124 Andrew Owusu v N.B. Jackson, trading as ‘Villa Holidays Bal-Inn Villas’ and Others Case C-281/02 
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6.3.1 Fakta 

 
Pan Owusu, s bydlištěm ve Spojeném království utrpěl závažná zranění na dovolené 

na Jamaice. Proto žaloval pana Jacksona, rovněž s bydlištěm ve Spojeném Království, 

který byl spolu s pěti Jamajskými společnostmi, majitelem pozemků, na kterých se 

škodná událost stala a tudíž odpovědný za údržbu a dohled nad pozemky. Žádný jiný 

smluvní stát Bruselské Úmluvy, kromě Spojeného Království nebyl s tímto případem 

nijak spojen. Pan Jackson spolu s ostatními žalovanými namítal, že řízení by mělo být 

zastaveno na základě doktríny forum non conveniens.  

Court of Appeal předložil otázku ESD zda by takové zastavení řízení bylo v souladu 

s čl. 2 Úmluvy (čl. 2 Nařízení), který stanoví základní pravidlo na určení příslušnosti, že 

osoby které mají bydliště na území některého členského státu, bez ohledu na svou státní 

příslušnost, mohou být žalovány u soudů tohoto členského státu. Konkrétně tedy, zda 

může soud, jehož příslušnost je založena čl. 2 Úmluvy zastavit řízení ve prospěch státu, 

který není smluvní stranou Úmluvy, a pokud ano, za jakých podmínek.  

6.3.2 Forum non conveniens 

 
Forum non conveniens je prostředek kterým disponují anglické soudy a který jim 

dává pravomoc zastavit řízení v případě, že existuje forum, které je pro rozhodnutí 

daného sporu vhodnější. Tento institut má svůj původ ve skotském právu a v Anglii byl 

poprvé definován až v roce 1989. Proto, aby soud mohl uplatnit forum non conveniens 

musí být splněno několik podmínek. Nejdříve musí být evidentní, že existuje jiný soud, 

který je zřejmě vhodnější pro rozhodnutí daného sporu125, přičemž důkazní břemeno 

leží na žalobci.126 Ten musí označit nejen vhodnější soud, ale tento soud musí být 

přirozeným forem sporu, tj. takovým, se kterým má spor nejužší spojení.127 

                                                 
125 Spiliada Maritime Corpn v Canulex Ltd.[1987] A.C.398 
126 Lubbe v Cape Plc [1999] I.L.Pr113 
127 MCCLEAN, David; BEEVERS, Kisc, ibid. pozn.45 
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6.3.3 Rozhodnutí ESD ve věci Owusu  

 
V případě Owusu v Jackson se ESD nejdřív zaměřil na problém použitelnosti 

Úmluvy, jelikož jak vyplývá s Jerardovi zprávy128 vyžaduje „mezinárodní prvek“ a 

tomto případě měly obě strany sporu bydliště ve stejném státě. ESD se vyjádřil, že 

podmínka mezinárodního prvku nevyžaduje nutně vztah k několika smluvním státům, 

ale postačujícím kriteriem je, když se jedná i o spojení se státem, který není smluvní 

stranou Úmluvy129.  

Dále se ESD zabýval slučitelností doktríny forum non conveniens s Úmluvou a 

judikoval, že jelikož je pravidlo v čl. 2 ze své povahy mandatorní, nemůže být 

derogováno jinak než v případech výslovně stanovených v Úmluvě. 130 Princip právní 

jistoty, který je jedním s nejzákladnějších cílů úmluvy, by nemohl být plně uplatňován, 

kdyby bylo soudům umožněno aplikovat pravidlo forum non conveniens, a rovněž 

právní ochrana osob založená Společenstvím by byla ohrožena. ESD dále zdůraznil 

princip předvídatelnosti pravidel založených Bruselskou Úmluvou a jejich interpretaci 

takovým způsobem, aby dobře informovaný žalovaný mohl důvodně předvídat, u 

kterého soudu, jiného než kde má bydliště může být žalován. 131 

ESD dále podotkl, že doktrína forum non conveniens je známa jenom malému 

množství smluvních států, a proto by její umožnění podlomilo záměr Bruselského 

režimu, jímž je utvořit jednotná pravidla pro určování příslušnosti soudů v sporech 

s mezinárodním prvkem.132Strany namítaly, že vedení řízení v Anglii by mělo negativní 

následky pro obě strany, jelikož by znamenalo vyšší náklady, problémy spojeny 

s geografickou vzdáleností Jamajky, potřeba posoudit věcnou stránku sporu podle 

jamajského práva. Evropský soudní dvůr námitky stran ohledně nepříjemností 

spojených s řízením v Anglii odmítl s tím, že nejsou tak závažné, aby mohly zpochybnit 

kogentní povahu základního pravidla pro určení příslušnosti obsaženého v čl. 2.133  

ESD rozhodl, že Bruselská Úmluva nepřipouštíí, aby soud odmítl příslušnost 

založenou čl. 2 Úmluvy z důvodu, že soud nesmluvního státu, by byl vhodnějším forem 

                                                 
128 Jerardova zprava, ibid. pozn. 34 
129 Owusu v Jackson odstavec 26 
130 Ibid. odstavec 37 
131 Ibid.odstavec 40 
132 Ibid. odstavec 43 
133 Ibid. odstavec 45 
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pro rozhodnutí v dané věci, dokonce ani v případě že věc se netýká příslušnosti žádného 

jiného smluvního státu, a řízení nemá žádné hraniční určovatele s žádným jiným 

smluvním státem. 

6.3.4 Kritika 

 
Owusu je další rozsudek ESD který nepotěšil právníky common law systémů.134 

Briggs ho dokonce označil za projev stalinistické monokultury ESD135 Soud odkazujíc 

na předešlé případy Gasser a Turner, zdůraznil kogentní povahu ustanovení čl. 2 

a možnost se od něj odchýlit jenom v případech vymezených v Úmluvě, čímž 

znemožnil použití forum non conveniens i ve prospěch nesmluvních států. ESD 

rozhodnutí opřel o principy právní jistoty, předvídatelnosti, právní ochrany osob, co 

v kombinaci s přísným gramatickým výkladem jednotlivých ustanovení, bez zohlednění 

jejich základního účelu, nedává prostor ani pro minimální soudní uvážení.  

Soud své rozhodnutí založil na právní ochraně žalovaného, přičemž přehlídl fakt, že 

to byl právě žalovaný, kdo se domáhal zastavení soudního řízení v Anglii. Logický by 

se zdál i výklad že, být žalován u soudu svého bydliště je určité privilegium, kterého by 

se žalovaný mohl případně vzdát.136 Peel zdůrazňuje, že takovéto rozhodnutí 

znevýhodňuje před anglickým soudem žalovaného s bydlištěm v EU, oproti tomu, který 

má bydliště ve třetím státě, jelikož tento může i po Owusu, žádat o zastavení řízení na 

základě forum non convenies.  

Největším zdrojem kritiky je ale vyjádření ESD v odstavci 37 rozsudku, tedy že 

pravidlo v čl. 2 může být drogováno jenom výslovným ustanovením Úmluvy. To by 

znamenalo, že v případě že by bylo řízení zahájeno podle čl. 2 Úmluvy u soudu 

členského státu, tento by nemohl zastavit řízení ani v případě existující prorogační 

dohody, ve prospěch stranami dohodnutého soudu, nebo dokonce ani v případě, že by 

šlo o pozemek v nečlenském státě, nebo jinou věc na kterou se vztahují ustanovení o 

výlučné příslušnosti a ani v případě, že v nečlenském státě ve věci už probíhá řízení. 

                                                 
134 Rozhodnutí ESD zrušilo pravidla založená v anglickém rozhodnutí případu Re Harrods(Buenos Aires) 
Ltd [1992] Ch.72 
135BRIGGS, Adrian. The Death of Harrods:Forum non Conveniens and the European Court , Case 
Comment, Law Quarterly Review ,2005, 121 ,s.535-540 
136 BRIGGS, Adrian, ibid. pozn.135  
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Problémem, který tady vyvstává je vztah mezi ustanovením součastného 

čl. 2 Nařízení a situacemi, které by v Bruselském režimu spadaly pod články 22, 23 a 27 

Nařízení, pokud ovšem nastanou v nečlenském státě. 137 

6.3.5 Význam Owusu pro prorogační dohody 

 
Owusu má význam pro diskuzi o prorogačních dohodách nejen z toho důvodu že 

potvrzuje trend nastavený v předchozích případech Gasser a Turner ale především kvůli 

potencionálnímu nebezpečí, které může představovat pro prorogační dohody ve 

prospěch soudů nečlenského státu. Takovéto dohody nespadají pod čl. 23 Nařízení ani 

pod žádné jiné ustanovení, a tím pádem pokud se přidržujeme přesné argumentace ESD 

v Owusu, musíme dojít k závěru, že soud žalobcova bydliště není oprávněn odmítnout 

příslušnost založenou čl. 2 na základě existence prorogační dohody ve prospěch 

nečlenského státu. Takovýto závěr hraničí z praktického hlediska s absurditou, jelikož 

vážně ohrožuje základní principy smluvního práva - princip smluvní volnosti stran a 

princip pacta sunt servanda. 138 

Ze Studie o zbytkové příslušnosti139 vyplývá, že soudy členských států logiku, 

kterou ESD použil v Owusu na prorogační doložky ve prospěch nečlenských států 

neaplikují a nadále používají národní normy. Mezitím mnoho autorů zaměstnává své 

intelektuální síly, aby přišli s argumenty, proč se rozhodnutí v Owusu nemá rozšířit na 

třetí státy a snaží se předpovědět další postup ESD. Skutečnou otázkou ale zůstává, zda 

tyto teorie najdou odezvu u ESD.  

7. Návrhy dalšího vývoje v přístupu ESD k otázkám 
prorogačních dohod: 

 
Jelikož rozhodnutí v Owusu by ve spojení s prorogačními dohodami ve prospěch 

nečlenských států mohlo mít absurdní následky, právní experti přišli s několika návrhy a 

                                                 
137 BRIGGS,Adrian, Forum non Conveniens and Ideal Europeans, Lloyd‘s Maritime and Commercial 
Law Quarterly,2005, s. 378-382  
138 BŘÍZA, Petr, ibid. pozn. 1 
139 NUYTS Arnaud, Study On Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the 
“Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matterspursuant to the Brussels I and II 
Regulations), http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf otázka 20  
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možnými interpretacemi, jak by mohl vývoj evropského procesního práva v této oblasti 

směřovat dál. 

7.1 Reflexive effect  

 
Jedním s navrhovaných přístupů je, že ustanovení v Nařízení by měli mít 

tzv. reflexive effect140, tj. měli by se na nečlenské státy aplikovat stejným způsobem 

jako na členské státy.141 Harris tvrdí že, zaujetí takového přístupu by odstranilo 

„zranitelnost ujednání o soudní příslušnosti“ před soudy smluvních států, která by jinak 

mohla odrazovat určité formy mezinárodního obchodu.142 Co se týče prorogace, 

reflexive effect by umožnil soudu členského státu odmítnout příslušnost ve prospěch 

dohodnutého soudu i kdyby tento byl v nečlenském státě.143 Tento přístup poskytuje 

velice jednoduché a komplexní řešení, které splňuje oba základní principy 

zdůrazňované ESD ohledně prorogace- právní jistotu a předvídatelnost, jelikož řízení by 

bylo možno ve prospěch nečlenského státu zastavit jen za podmínek výslovně 

stanovených v Nařízení. S nečlenskými státy by bylo tedy zacházeno stejně jako se státy 

členskými.144 Takovýto „reflexní účinek“ navrhuje ve vztahu k čl. 16 Úmluvy 

(čl. 22 Nařízení) i generální advokát Legér ve svém stanovisku k Owusu145, ale jelikož 

se ESD druhou otázkou, tedy za jakých podmínek je možno zastavit řízení ve prospěch 

soudu nečlenského státu, nezabýval, zůstal tento problém nevyřešen. 146  

Někdo by mohl namítat, tak jako Jackson a Spojené království v Owusu, že takovýto 

přístup by upravoval vztahy k nečlenským státům, a k tomu Nařízení chybí zmocnění 

primárního evropského práva, jelikož je to irelevantní pro úpravu vnitřního trhu. Ale jak 

tvrdí Briggs, ESD si byl tohoto problému vědom, a když „uviděl ledovec plovoucí tímto 

směrem, sám stiskl, nukleární tlačítko“ a nejen že odmítl, že by byla Bruselská Úmluva 

                                                 
140 Termín poprvé použil DROZ GEORGE v Compétence judiciaire et effets des jugements dans le 
Marché Commun:Etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Librairie Dalloz. 1972. 
Bibliothèque de droit international privé. Vol. XIII. 577 pp. 
141 BRIGGS,Adrian, ibid. pozn. 137 
142 HARRIS, Johnatan. Stays of Proceedings and the Brussels Convention, International and Comparative 
Law Quarterly, 2005, 54,4, s. 933-950 
143 VAN LITH, Helene, International Jurisdiction and Commercial Litigation (Uniform Rules for 
Contract Disputes), Hague: T.M.C Asser Press, 2009 
144 KNIGHT, C.J.S, Owusu and Turner: The Shark in The Water? Cambridge Law Journal ,2007, 66, 2, s. 
288-301 
145Owusu v Jackson odstavec 139 
146 Ibid odstavce 51, 52   
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v takovýchto případech nepoužitelná, ale dokonce judikoval, že není nikdy 

nepoužitelná, jelikož Úmluva kdykoli je použitá, přispívá k odstraňování překážek 

vnitřního trhu.147 Dojem, že ESD se chce ubírat tímto směrem, umocňuje i to, že nechal 

druhou otázku v Owusu nezodpovězenou.148  

Přísné uplatnění reflexive effect má nicméně několik úskalí. Prvním je, že použití 

tohoto přístupu na prorogační dohody uzavřené ve prospěch třetích států by znamenalo, 

že tyto dohody by pak musely splňovat formální náležitosti stanoveny čl. 23149. Dalším 

je že, čl. 23 kromě toho, že umožňuje prorogaci příslušnosti jednoho soudu, součastně 

způsobuje derogaci všech ostatních soudů. Jenomže působnost čl. 23 je omezena pouze 

na členské státy a není zde prostředek, kterým by bylo možné zajistit jeho dodržování 

nečlenskými státy. V případě, že by soud třetího státu odmítl příslušnost, přes existující 

prorogační dohodu, splňující požadavky čl. 23, žádný členský stát by už danou věc 

rozhodnout nemohl a to by mohlo mít za následek denegatio justitiae.150 

7.2 Národní normy mezinárodního práva procesního  

 
Kvůli výše uvedeným důvodům Briggs nesouhlasí s plným uplatněním přístupu 

reflexive effect a tvrdí že je „ nutné oddělovat věcný rozsah oblastí ve kterých může být 

příslušnost odmítnuta, od pravidla které se pro tento účel užije“. Dále navrhuje, že 

jenom v prvním případě by se měl použít reflexive effect Nařízení a dále by každý soud 

postupoval podle národního práva. Tedy v případě prorogační dohody ve prospěch 

třetího státu by soud použil čl. 23 jen co do jeho věcné působnosti. V případě že dohoda 

do této působnosti spadá, dále už soud ohledně zastavení řízení rozhoduje podle 

národního práva. 151 

7.3 Omezená diskrece  

 
S omezeným diskrečním přístupem přišel Peel ve snaze najít alternativu k přísnému 

reflexive effect, která by umožnila pomocí soudní diskrece zastavit řízení zahájená 
                                                 
147 Ibid. odstavce 33 a 34 
148 PEEL, Edwin, Forum Non Conveniens and European Ideals, Lloyd´s Maritime and Commercial Law 
Quarterly, 2005, 363-377 
149  BRIGGS, Adrian, ibid. pozn.135 
150 BRIGGS,Adrian, ibid. pozn. 137 
151 BRIGGS,Adrian, ibid. pozn. 137 
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v rozporu s prorogační dohodou. Tvrdí, že i po rozhodnutí v Owusu existují dva 

případy, kdy je soudy členských států ještě vždy mohou pro zastavení řízení použít 

soudní uvážení. Prvním případem je kdy je soud nečlenského soudu zjevně vhodnějším 

forem pro rozhodnutí ve věci a současně obě strany řízení mají bydliště v tomto státě. 

Druhý případ vzniká, když užití pravidel v čl. 22, 23 a 27 odkazovalo na soudy 

v nečlenských státech.152 Sám Peel však přiznává, že jeho přístup slouží pouze na 

vyzdvihnutí flexibility anglické doktríny forum non conveniens, a šel by proti principům 

právní jistoty a jednotnosti preferované ESD, které slouží na zachování aplikace 

stejných pravidel v celé Evropě. 153 V podstatě se jedná o použití národních pravidel pro 

mezinárodní právo procesní, ale s omezením pouze na anglické právo, které zná 

doktrínu forum non conveniens založenou na soudní diskreci.  

7.4 Přístup Konkola 

 
Tento přístup je v podstatě omezený reflexive effect ale jelikož byl uplatněn 

soudcem Colmanem v anglickém případě Konkola Copper Mines v Coromin 154 získal 

svůj název podle tohoto případu. V tomto případě anglický soud, jehož příslušnost byla 

založena čl. 2 a čl. 6 (2) Nařízení zastavil řízení ve prospěch soudu v Zambii, jehož 

příslušnost byla založena prorogační dohodou stran. Přístup Konkola umožňuje 

zastavení řízení ve prospěch třetího státu soudem členského státu, v případech 

reflektujících záměry a cíle Nařízení, ale které součastně nemusí naplňovat každý detail 

jednotlivých jeho ustanovení. Skutečné zastavení řízení se provádí podle ustanovení 

národního práva, ale reflexive effect se projeví, jako důvod který ospravedlňuje 

zastavení řízení směrem k Nařízení. Tento přístup se snaží zachovat základní cíle 

Nařízení i vůči nečlenským státům prostřednictvím národních právních úprav.155 

 

                                                 
152 PEEL, Edwin, ibid. pozn. 148 
153 BARRY, J.Roger, Forum Non-Conveniens Post-Owusu, Journal of Private Interational Law, 2006, 
2,1 , s.71-97 
154Konkola Copper Mines Plc v Coromin Ltd  [2005] EWHC 896( Comm)- rozhodnutí High Court  
155 KNIGHT, C.J.S, ibid pozn.144 
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7.5 Závěry z navrhovaných přístupů 

 
Přes veškeré snahy anglických právních komentátorů a nespočetné množství jimi 

nabízených pragmatických důvodů proč by měla být zachována pravomoc anglických 

soudů zastavovat řízení na základě doktríny forum non conveniens, jen málokdo 

skutečně pochybuje o rozhodnutí ESD v Owusu, že tato doktrína je v rozporu 

s Bruselským režimem. Avšak rovněž není pochyb o tom že, způsob jakým ESD 

interpretoval rozsah čl. 2, závažně narušuje právní jistotu v smluvních vztazích, když 

staví ustanovení tohoto článku nad smluvní ujednání stran. Taková situace je 

dlouhodobě neudržitelná. 156   

Všechny výše představené přístupy se snažili najít řešení problémů prosazování 

prorogačních dohod, které by po rozhodnutí v Owusu mohli jednoduše nastat. 

Nejdůležitějším přístupem bude ovšem ten, který zaujme Evropský soudní dvůr. 

Takový přístup bude s největší pravděpodobností muset splňovat požadavky právní 

jistoty a jednotnosti pravidel.  

Je tedy dost nepravděpodobné, že by přijal reflexive effect, a rozšířil působnost 

čl. 23 na třetí státy, protože nepředvídatelnost pravidel mezinárodního práva procesního 

těchto států spolu s nemožností založit jejich příslušnost Nařízením, by vedlo k značné 

právní nejistotě.157 Rovněž by to vedlo k vytvoření nového pravidla, což je právě 

přístup, kterému se ESD snažil za každou cenu vyhnout v případě Gasser. 

 

8. Skutečný přístup ESD 

 
Jak už bylo uvedeno, nejdůležitější bude, jak se s nastalou situací ohledně 

prorogačních dohod ve prospěch třetích států vypořádá ESD. Tedy který, pokud vůbec 

některý z výše popsaných přístupů zaujme.  

                                                 
156 HARRIS, Johnatan, ibid. pozn. 142 
157 BŘÍZA, Petr, ibid.pozn. 1 
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8.1 Coreck Maritime 

 
Velkým argumentem ve prospěch použití národních norem mezinárodního práva 

procesního na tyto dohody je rozhodnutí ESD v dřívějším případě Coreck Maritime158, 

kde se soud ohledně prorogační doložky ve prospěch třetího státu judikoval s přímým 

odkazem na Schlosserovu zprávu159 takto: „ Článek 17 Úmluvy (čl. 23Nařízení) se 

neaplikuje na ujednání označující soud ve třetím státě. Soud ve smluvním státě musí, 

pokud je u něj řízení zahájeno, bez ohledu na takové ujednání, posoudit platnost tohoto 

ujednání podle právního řádu soudu, včetně kolizních norem“ 160  

Na první pohled se může zdát, že ESD v tomto rozhodnutí problém prorogace ve 

prospěch třetích států vyřešil a na tyto případy se bude aplikovat národní úprava. 

Bohužel řešení není tak úplně jednoduché. První věc, které důležité si všimnout je, že 

Coreck ,rozhodnutí v Owusu, které stanovilo „všeobjímající charakter“161 čl. 2 

předchází. Někdo by mohl argumentovat, že pokud by ESD chtěl v Owusu zrušit 

(overrule) svoje předchozí rozhodnutí, tak by to v rozsudku výslovně zmínil. Na druhou 

stranu Coreck se přímo netýkal vztahu článku 2 a prorogačních dohod ve prospěch 

třetích států. Z toho vyplývá, že interpretace ESD v Coreck se nejspíš vztahuje na 

prorogaci třetích států, jenom v případech že žalovaný nemá bydliště v členském státě.  

 

8.2 Posudek k Luganské úmluvě 

 
V roce 2006 sám ESD potvrdil výše uvedený závěr v posudku ve věci Luganské 

úmluvy162, kde se zaobíral otázkou, zda má EU pravomoc sjednat tuto smlouvu a zda 

tato úmluva ovlivní aplikaci pravidel založených Bruselským Nařízením. ESD se 

ohledně ustanovení upravujících prorogaci vyslovil: “… jestliže nová Luganská úmluva 

                                                 
158 Coreck Maritime GmbH v Handelsveem BV and Others, European Court reports 2000 Page I-09337 
159 Odstavec 176 „V případě že žádost je předložena soudu Společenství, v rozporu s (prorogační) 
dohodou, ten musí rozhodnout ohledně platnosti tohoto ujednání, které ho zbavuje příslušnosti, podle 
jeho lex fori“   
160 Coreck Maritime odstavec19 
161 Speech by the Rt. Hon. Sir Anthony CLARKE, Master of the Rolls, The differing approach to 
commercial litigation in the ECJ and the courts of England and Wales 
http://www.judiciary.gov.uk/media/speeches/2006/speech-mor-23022006 
162 Posudek ESD č. 1/03  Pravomoc Společenství sjednat novou Luganskou úmluvu, ibid. pozn. 57 
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obsahuje články shodné s články 22 a 23 nařízení č. 44/2001 a vede na základě toho 

k určení příslušnosti soudu třetího státu, který je smluvní stranou této úmluvy, i když 

žalovaný má bydliště v členském státě, byl by při neexistenci úmluvy příslušným soud 

tohoto členského státu, zatímco s úmluvou je to soud třetího státu.“163 Z toho už jasně 

vyplývá, že čl. 2 Nařízení se aplikuje na úkor prorogačních ujednání ve prospěch států 

které nejsou členskými státy EU a ani smluvní stranou Luganské úmluvy.  

Nehledě na to, že rozsudek ESD ve věci Owusu a posudek ve věci Luganské úmluvy 

přinesly do této oblasti mnoho nejistoty164, a že závěr z nich vyplývající se může zdát 

„alarmující a v zásadě neudržitelný“165, nebo dokonce příliš „absurdní na to, aby byl 

považován za právo“166, ESD i nadále pokračuje při rozhodování v nastoleném trendu. 

8.3 West Tankers167 

 
V rozsudku ve věci West Tankers, ESD připomíná rozhodnutí v Gasser, a dále 

rozšiřuje působnost Nařízení, a to konkrétně na rozhodčí dohody. 

8.3.1 Fakta 

 
Loď společnosti West Tankers, kterou si pronajala Erg Petroli, narazila do mola 

v Syrakusách (Itálie) a způsobila škodu. Nájemní smlouva se řídila anglickým právem a 

obsahovala rozhodčí doložku ve prospěch rozhodčího soudu v Londýně. Erg Petroli 

požádala pojišťovny Alianz a Generalli o vyplacení pojistného, a o zbytek škody 

zažalovala v Londýně West Tankers. Alianz a Generalli vyplatily pojistné plnění a na 

základě regresního nároku zažalovaly West Tankers v Syrakusách. West Tankers 

namítla nepříslušnost italského soudu v důsledku existence rozhodčí smlouvy. Následně 

se v Londýně domáhala určení, že spor s Alianz, Generalli podléhá rozhodčímu řízení, a 

požádala o vydání antisuit injunction zakazující těmto společnostem, aby se domáhaly 

                                                 
163 Ibid. odstavec 153 
164 Odpovědi české republiky k zelené knize o posouzení nařízení rady (es) č. 44/2001o příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Otázka 2 
165 FENTIMAN, Richard, Civil Jurisdiction and the Third States: Owusu and After ,Common Law 
Review, 2006, 43, s 705-734 
166 BRIGGS, Adrian. Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, Oxford Private International Law 
Series, Oxford University Press, 2008, s. 572 
167 Allianz SpA and Others v West Tankers Inc. [2009] EUECJ C-185/07 
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nároků v jakémkoliv jiném řízení než rozhodčím. Pojišťovací společnosti namítaly, že 

vydávaní antisuit injunction je v rozporu s Nařízením Brusel I.  

Proto se Sněmovna Lordů obrátila na ESD s předběžnou otázkou, zda je slučitelné s 

Nařízením, aby soud členského státu vydal rozhodnutí, jímž se zakazuje určité osobě 

podat návrh na zahájení řízení k soudu jiného členského státu nebo v takovém řízení 

pokračovat, na základě toho, že takové řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím 

řízení. Neboli zda se zákaz vydávat antisuit injunction vztahuje i na řízení, která byla 

zahájena v rozporu s rozhodčí dohodou, vzhledem k tomu, že čl. 1(2) (d) výslovně 

vylučuje rozhodčí řízení z působnosti Nařízení.  

8.3.2 ESD 

 
ESD rozhodl, že ačkoliv řízení v tomto případě nespadají pod Nařízení, mohou mít 

nepříznivé následky na jeho efektivnost, konkrétně by mohly stěžovat dosažení cíle 

sjednocení pravidel mezinárodního práva soukromého, jakož i volný pohyb soudních 

rozsudků.168 Dál však říká, že věc rozhodčí doložky, je pouze předběžná otázka a 

skutečným předmětem sporu je nárok na náhradu škody.169 Soud, konkrétním odkazem 

na Gasser, Turner a Overseas Union Insurance, opětovně zdůraznil princip, že každý 

soud sám rozhoduje o své vlastní příslušnosti v konkrétní věci, jakož i princip 

vzájemnou důvěry mezi státy.170 ESD tedy rozhodl že, vydání antisuit injunction 

soudem členského státu, jímž se má zakázat určité osobě podat návrh na zahájení řízení 

k soudům jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat na základě toho, že 

takové řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení, je s Nařízením neslučitelné. 

Rozsudek ve West Tankers jasně dokazuje, že ani po několika letech soustavné kritiky a 

ani po odkrytí všech praktických problémů, které rozhodnutí ESD způsobily v praxi 

prorogačních dohod, interpretační logika ESD kombinovaná s přísným gramatickým 

výkladem Nařízení zůstává stále nezměněná. Fakt že, ESD ve West Tankers nepřišel ani 

s náznakem vůle změnit svůj přístup k prorogačním dohodám, jasně dokazuje, že řešení 

nastalých problémů nelze očekávat od ESD a že ho bude potřeba začít hledat jinde.  

                                                 
168 Westtankers odstavec 24 
169 Ibid. odstavec 26 
170Ibid odstavce 29 a 30 
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8.4 Závěry vyplývající z rozhodnutí 

 
Na první pohled by se mohlo zdát, že veškerá kritika, která byla vznesena proti 

rozhodnutí ESD pochází od právníků z angloamerické právní kultury, kteří se za každou 

cenu snaží zachránit instituty common law, před civilistickou rozhodovací praxí ESD. 

Na jednu stranu je pravda, že velká část protestů proti rozsudkům vychází z kritiky 

formalistického přístupu k interpretaci textu Nařízení/Úmluvy, přílišném lpění na 

principu právní jistoty a odmítání praktických, teleologických, politických a 

ekonomických argumentů, jako druhotných171.  

Na druhou stranu však není možné popřít, že rozsudky ve výše popsaných případech 

přinesly do reality mezinárodních obchodních vztahů, určité praktické problémy.  

Po rozsudku ve věci Gasser, i když je řízení zahájeno před prorogační dohodou 

určeným soudem, ten musí řízení zastavit na neurčitě dlouhou dobu, pokud jedna strana 

sporu dosáhne v rozporu s takovou dohodou dřívější zahájení řízení ve stejné věci u 

jiného soudu.  

Turner a West Tankers potvrzují že ESD se snaží o výklad Nařízení jako předpisu, 

který vytváří na úkor národních procesních předpisů. „všeobjímající režim“ pro určení 

mezinárodní příslušnosti soudů. V případě Turner se mnoho civilistických právníků 

nepozastavilo nad nepovolením antisuit injunction, ale po West Tankers sílí protesty i 

z jejich strany, hlavně proti rozšiřování působnosti Nařízení v rozporu s čl. 1(2)(d) i na 

rozhodčí doložky.172  

Po rozsudky ve věci Owusu hrozí reálné nebezpečí že ESD v rámci zachování přísné 

kogentnosti ustanovení čl. 2, zabrání národním soudům v EU aby respektovali 

prorogační dohody ve prospěch třetích států v případech kdy má žalovaný bydliště 

v EU.  

                                                 
171 Viz. Např. Stanovisko Generální Advokátky Kokott ve věci West Tankers. Odstavec 66 
172 Online symposium na www.conflictoflaws.net/2009/west-tankers-online-symposium:  články autorů 
HESS, DICKINSON, HARRIS, PFEIFFER, KESSEDJIAN, ARENAS, LAYTON  
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9. Praktická řešení 

 
Prorogační dohody v mezinárodním obchodním styku mají plnit funkci zvyšování 

právní jistoty stran, ohledně soudu který bude příslušný rozhodovat o případném sporu.  

Po rozhodnutích ESD v Turner Gasser a Owusu, je ale tato právní jistota vážně 

narušena. Aby prorogační dohody mohly i nadále plnit svoji funkci, a aby se strany i po 

rozhodnutích ESD mohly spoléhat na ujednání ve smlouvě ohledně případného sudiště, 

rozvinulo se několik teorií, jak by bylo možné nastalé problémy řešit.  

9.1 Náhrada škody 

 
Jedním s navrhovaných řešení je nárok na náhradu škody způsobenou porušením 

smluvního ujednání. Logika za tímto řešením je že, prorogace nemá jenom 

veřejnoprávní následek, tedy že zakládá příslušnost soudu ale i soukromoprávní efekt, 

protože součastně vytváří smluvní závazek stran nežalovat před jiným než dohodnutým 

soudem. Přívrženci této teorie tvrdí, že takový soukromoprávní závazek by měl být 

vynutitelný proti straně, která ho porušila, nezávisle na tom, jaký byl skutečný efekt 

konkrétní prorogační dohody, na určení příslušnosti soudu173. V případě, že strana sporu 

v rozporu s prorogační dohodou iniciuje soudní řízení před jiným, než určeným soudem, 

mohou nastat dvě situace - buď soud přijme svojí příslušnost i přes existenci prorogační 

doložky ve prospěch jiného soudu, nebo příslušnost na základě takové dohody odmítne. 

Možnost požadovat od strany sporu která iniciovala řízení v rozporu s prorogační 

dohodou náhradu škody, je ale v obou případech dosti nejasná. 174 

V prvním případě, kdy by soud odmítl existenci prorogační dohody a následně by 

jiný soud přiznal jedné straně sporu náhradu škody za její porušení, nejen že by 

takovýto postup porušoval princip vzájemné důvěry, ale zásadně by narušil systém 

vzájemného uznávání soudních rozhodnutí.   

V druhém případě se možnost náhrady škody u soudu zdá na první pohled 

pravděpodobnější, jelikož ten by plně respektoval rozhodnutí prvního soudu a na jeho 

základě by vyvodil soukromoprávní následky pro stranu, která prorogační dohodu 
                                                 
173 MERRETT, Louise. The enforcement of jurisdiction agreements within the Brussels regime, 
International & Comparative Law Quarterly, 2006, 55,2, s. 315-336 
174 BRIGGS, Adrian, ibid. pozn. 166 
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porušila.  Nicméně, vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu členského státu musí být 

přiznány ve státě uznání stejné právní účinky, může se lehce stát, že právní řád tohoto 

státu bude považovat rozhodnutí o nákladech řízení ve vztahu k nároku na náhradu 

škody za rei iudicatae. Z rozsudku ve věci DeWolf v Cox175 vyplývá, že jediný možný 

způsob jak se může oprávněný domáhat vykonání rozsudku v jiném členském státě, je 

prostřednictvím postupu uznání a vykonání stanoveného v Nařízení, nemůže tedy 

iniciovat nové řízení. Záleží tedy, zda je nárok na náhradu nákladů řízení a nárok na 

náhradu škody způsobenou tímto řízením lze považovat za dva samostatné nároky, nebo 

zakládají vzájemně překážu věci rozhodnuté. 

ESD se k výkladu pojmu řízení „v téže věci “ staví široce a zahrnuje do něj jak 

skutkovou podstatu, tak právo, na němž je žaloba založena, aby zabránil vydání 

vzájemně si odporujících rozhodnutí.176 Ještě závažnějším problémem této koncepce 

ovšem je, že většině států s kontinentální právní kulturou je prorogace považována za 

procesní dohodu, která nezakládá žádné soukromoprávní nároky stran177. Ujednání o 

soudní příslušnosti se v civilistických státech vykládá jako pouhá pobídka soudu, aby 

přijal příslušnost o věci rozhodnout. Soukromé osoby nemohou zavázat soud, aby tak 

učinil pouze na základě jejich dohody, rovněž nemohou soudu jeho příslušnost 

odejmout. Jelikož se jedná o oblast veřejného práva k tomu, aby byla založena 

příslušnost soudu, je potřeba zákon.178 Takto prorogační dohody chápe i ESD, když říká 

že „slouží procesnímu účelu“. 179 

Proto by použití náhrady škody jako nástroje na zajištění dodržování prorogačních 

dohod, nebylo možné nebo by bylo značně omezené ve velké většině států kontinentální 

Evropy.180  

                                                 
175 Jozef de Wolf v Harry Cox BV, European Court reports 1976 Page 01759 
176 The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" v the owners of the ship "Maciej Rataj", 
European Court reports 1994 Page I-05439 
177 Heidelberská zpráva, ibid. pozn. 191odstavec 377 
178 KNIGHT, C.J.S.. The Damage of Damages: Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, Journal 
Of Private International Law , 2008,3,s. 501 
179 Francesco Benincasa v Dentalkit Srl., European Court reports 1997 Page I-03767 
180 TAKAHASHI, Koji.  Damages for Breach of a Choice-ofCourt Agreement: Remaining Issues, 
Yearbook of Private International Law,2009 , 11, s 73-105 
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9.2 Smluvní pokuta  

 
Petr Bříza181 navrhuje jako možné řešení české pojetí smluvní pokuty182, které na 

rozdíl od jiných národních úprav umožňuje, aby výše pokuty přesáhla hodnotu celé 

smlouvy a jelikož už pouhé porušení smlouvy aktivuje smluvní pokutu, je ve své 

podstatě nezávislá na existenci jakékoliv škody. V případě, kdy soud věc rozhodne přes 

existenci prorogační dohody určující jiný soud, je ale smluvní pokuta nepoužitelná, 

protože by stejně jako v prvním navrhovaném řešení porušovala princip vzájemné 

důvěry. V případě, kdy však soud odmítne svou příslušnost na základě existence jiného 

prorogovaného soudu, je pravděpodobnější že, rozhodnutí o nároku na smluvní pokutu 

obstojí vedle rozhodnutí o nároku na náhradu nákladů řízení, a nebudou vzájemně 

považována za překážku rei judicatae.  

Nicméně procesní pojetí prorogační dohody, které převládá v kontinentální Evropě, 

s největší pravděpodobností, neumožní použití ani tohoto nástroje na zajištění 

dodržování prorogačních dohod. Bříza dále uvádí že, v současnosti nejsou žádné 

náznaky toho, že by se tento institut v praxi používal na zajištění prorogačních 

ustanovení smlouvy.  

9.3 Deklaratorní rozsudek  

 
Dalším možným východiskem je podání návrhu k určenému soudu aby co nejdřív 

vydal deklaratorní rozsudek o své příslušnosti, tedy před tím než soud který zahájil 

řízení, jako první stihne rozhodnout o své příslušnosti. Briggs, který navrhl toto řešení, 

vychází z předpokladu, že „řízení zahájené za účelem získání deklaratorního rozsudku a 

řízení o meritu věci nejsou „věcí samou“.“183 Na první pohled je zřejmé že tento 

argument nemá šanci obstát ve světle rozsudků  Gasser a Turner a hlavně s ohledem na 

široký výklad, který ESD zaujal k pojmu „rozhodnutí ve věci samé“ v čl. 27 Nařízení. 

Rozhodnutí o příslušnosti je základní podmínkou jakéhokoliv rozhodnutí o meritu věci. 

Je tedy nemožné se domnívat, že když určený soud rozhodne o své příslušnosti, toto 

                                                 
181 BŘÍZA, Petr, ibid. pozn 1 
182 §300-302 zákona č. 513/1991 Sb-  Obchodní zákoník., §544-45 zákona č. 40/1964 Sb. - Občanský 
zákoník 
183 BRIGGS, Adrian, ibid. pozn. 166 
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rozhodnutí nezasáhne do řízení před soudem, kde bylo zahájeno jako první, když otázka 

příslušnosti je neoddělitelnou součástí takového řízení. S Nařízení rovněž vyplývá, že 

materiálním momentem, který spouští pravidlo litispendence v čl. 27, je okamžik 

zahájení řízení a ne vydání rozhodnutí ve věci. Toto řešení tedy rovněž neobstojí. 

9.4 Shrnutí  

 
Z výše uvedeného vyplývá, že ani jeden z navrhovaných způsobů řešení 

neposkytuje dostatečný prostředek k ochraně autonomie vůle stran a jejímu projevu ve 

formě prorogačních dohod, který by byl schopný odstranit negativní dopady rozhodnutí 

ESD v této oblasti na praxi mezinárodních obchodních smluv.  

Jednoznačným důkazem toho, že efektivita prorogačních dohod je vážně ohrožena a 

strany se na ně v případě sporu nemohou plně spoléhat, je doporučení Fentimana 

stranám, že mají být v případě sporu rychlejší než druhá strana a iniciovat řízení u 

prorogovaného soudu, nebo si zahrnout do smlouvy rozhodčí doložku a řešit spor 

mimosoudně. 184 Jeden z cílů, který si kladla Bruselská Úmluva při svém vzniku- posílit 

v rámci evropského justičního prostoru konkurenceschopnost soudního řešení sporů a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí oproti rozhodčím nálezům, se tedy evidentně 

nepodařilo naplnit.  

10. Legislativní řešení 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že východiskem z nastalé situace by mohlo být že ESD 

si vezme kritiku vznášenou proti jeho rozhodnutím „k srdci“ a v nových rozhodnutích 

přehodnotí závěry z dřívějších rozsudků. Evropský justiční prostor ale vyžaduje 

operativnější postup. Nejvhodnějším řešením se proto jeví řešení legislativní cestou.  

                                                 
184 FENTIMAN, Richard. Parallel Proceedings and Jurisdiction Agreements in Europe, In Forum 
Shopping in the European Judicial Area, Pacsal de Vereilles-Sommieres, Hart Publishing, 2007 
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10.1  Haagská úmluva185 

 
Novou naději do problematiky mezinárodní prorogace v rámci Evropy přinesla 

Haagská Úmluva, která ve své preambuli zdůrazňuje principy právní jistoty a efektivity 

exkluzivních dohod o příslušnosti soudu mezi stranami mezinárodních transakci, jako 

předpoklad „podpory mezinárodního obchodu a investic“. V Bruselském režimu 

vnímají obchodní subjekty principy právní jistoty a efektivity jako ohrožené, 

podřízením jejich prorogační dohody přísným pravidlům čl. 27 Nařízení.186 Haagská 

úmluva v čl. 5 stanoví základní pravidlo, že stranami určený soud má rozhodnout spor 

ve věci, na kterou se vztahuje dohoda stran, s výjimkou že taková dohoda je podle 

právního řádu státu soudu neplatná. Dále v případě že by bylo řízení zahájeno u jiného 

než stranami dohodnutého soudu, tento má povinnost posoudit platnost prorogační 

dohody, podle práva soudu v ní určeného.187 Každý jiný soud musí zastavit nebo 

přerušit řízení ve prospěch prorogovaného soudu, bez ohledu na to, zda řízení před ním 

bylo zahájeno jako prvé, nebo další v pořadí, nebo zda vůbec bylo řízení u 

prorogovaného soudu zahájeno. Haagská úmluva se tedy v případě paralelních řízení ve 

věcech prorogace odchyluje od pravidla zákazu litispendence, čímž řeší problém 

rozsudku Gasser.188  

Haagská úmluva by vyřešila rovněž problémy vzniklé po rozsudku v Owusu, jelikož 

zde není omezení na soudy států Evropské Unie a podle čl. 7 dohody ve prospěch soudů 

všech smluvních států musí být respektovány. 

Nicméně, Haagská úmluva jako řešení problémů prorogace v rámci Evropského 

justičního prostoru má dva základní nedostatky. První, který je doufejme jenom 

dočasný, spočívá v tom, že tato úmluva ještě nevstoupila v platnost, jelikož jí zatím 

podepsaly jenom tři státy189. Čím více bude států, které přistoupí a ratifikují Haagskou 

úmluvu, tím bude řešení v případech, podobných Gasser a Owusu z globálního hlediska 

komplexnější. Nicméně i kdyby k Úmluvě přistoupily všechny státy světa, nevyřešilo 

by to problémy uvnitř Evropské Unie, jelikož Haagská úmluva plně nenahrazuje 

                                                 
185 Convention On Choice Of Court Agreements, 30 June 2005 
186 Heidelberská zpráva, ibid. pozn.192 odstavec 443 
187 Čl.6 Haagské úmluva 
188 HARTLEY, Trevor; DOGAUCHI, Masato. Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court 
Agreements Convention. HCCH Publications, 2007 
189 Viz výše Kapitola 4.3 
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Nařízení v ustanoveních o prorogaci. Je pravda že, když je mezinárodní smlouva 

uzavřená EU (v případě Haagské úmluvy ES) tvoří primární právo EU a tedy bude 

nadřazená právu sekundárnímu, které zahrnuje i Nařízení Brusel I.190 Avšak samotná 

Haagská úmluva v čl. 26 vymezuje vztah k Nařízení tak, že aplikovatelnost Nařízení 

zůstává zachována v případech, kdy všechny strany mají bydliště v členských státech 

EU. 191  

Tento druhý nedostatek, poukazuje na to, že Haagská Úmluva neřeší všechny 

problémy prorogace v Evropském justičním prostoru a naznačuje potřebu legislativního 

řešení problému na půdě EU. 

10.2 Revize Nařízení  

 
Evropská Unie nicméně tyto nedostatky nařízení nepopírá a už delší dobu se i zde 

diskutuje o potřebě reformy Nařízení.   

10.2.1 Heidelberská zpráva 

 
Prvním krokem, který naznačil potencionální rozsah reformy, byl dokument z října 

2007 obecně známý pod názvem Heidelberská zpráva, zpracovaný uznávanými 

německými autory v této oblasti.192 Vypracování této studie zadala Evropská Komise a 

autoři při jejím vytváření detailně zkoumali aplikaci Nařízení Brusel I ve všech státech 

EU a zaměřovali se na všechny jeho aspekty. Rozsáhlá zpráva se věnuje dohodám o 

volbě soudu v odstavcích 374-397 a dále se konkrétně vyjadřuje k problémům 

vyplývajících z výše uvedených rozsudků ESD. 

Heidelberská zpráva rovněž uvádí doporučení, k jednotlivým problematickým 

otázkám. Co se týče „torpédování“ řízení je zde navrhováno, aby byla umožněna 

výjimka ze striktního pravidla priority v čl. 27 a tím zachováno dodržování čl. 6 

EÚLP.193 Ve vztahu exkluzivních prorogačních dohod a překážky litispendence, tedy 

zpráva navrhuje, aby soud určený v dohodě měl výjimku z pravidla obsaženého v čl. 27. 

                                                 
190 Čl. 216-219 SFEU (dříve čl.300 SES) 
191 Haagská úmluva Čl.26 (6)(a) 
192 Study JLS/C4/2005/03 Report on the Applicationof Regulation Brussels I in the Member States, 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für ausländisches und internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht Prof. Dr. Burkhard Hess, Prof. Dr. Thomas Pfeiffer, Prof. Dr. Peter Schlosser (Munich) 
193 Odstavec 888 
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Součastně ale připouští, že tím umožňuje vznik paralelních řízení. Jako nejvhodnější 

způsob předcházení takovému riziku zpráva uvádí zavedení standardizované formy 

prorogační dohody, kdy výjimka z pravidla litispendence by byla možná jenom 

v případě, že by dohoda splňovala její náležitosti194 Jako druhý možný způsob 

předcházení paralelním řízením, navrhuje obdobné řešení jako Haagská úmluva, tedy, 

aby nominovaný soud vždy rozhodoval o své příslušnosti, bez ohledu na časovou 

následnost v jaké byla řízení zahájena195. Dalším řešením, které představila 

Heidelberská zpráva je kombinace výjimky z čl. 27 pro nominovaný soud a zavedení 

lhůt ve kterých musí soud o věci rozhodnout. Toto řešení ovšem přináší riziko, že strana 

ztratí příslušnost soudu, kvůli okolnostem mimo její kontrolu. 

Výjimka z čl. 27 by měla být povolena jen pro prorogaci a ne pro výlučnou 

příslušnost založenou čl. 22. Heidelberská zpráva rovněž upozorňuje, i když to nemůže 

ovlivnit fungování prorogačních dohod v rámci EU, že ustanovení Nařízení upravující 

dohodnutou příslušnost by neměly být v rozporu s Haagskou úmluvou.  

10.2.2 Zelená kniha Komise 

 
Komise přijala 21. dubna 2009 Zprávu Komise o uplatňování Nařízení196, ke které 

byla přiložena Zelená kniha o posouzení Nařízení197. Zpráva Komise připouští že, 

Nařízení nedostatečně chrání dohody o výlučné soudní příslušnosti a v souvislosti 

s Haagskou úmluvou si klade otázku, zda je vhodné zachovávat dva různé režimy pro 

vnitroevropské a mezinárodní pravidla pro určení příslušnosti na základě prorogace. 

Zelená kniha vznikla za účelem „zahájit rozsáhlou konzultaci zainteresovaných 

stran o možnostech, jak zlepšit fungování Nařízení“. Zelená kniha označuje problémy, 

které vznikly v souvislosti s aplikací Nařízení, naznačuje možná řešení a obrací se na 

zainteresované strany s otázkami. Ohledně prorogačních dohod Zelená kniha stanoví, že 

by jím měla být udělena nejvyšší účinnost, z důvodu jejich praktického významu v 

mezinárodním obchodu a proto se snaží přijít s řešením, které by posílilo jejich pozici 

především ve vztahu k souběžným řízením. 

                                                 
194 Odstavec 889 
195 Heildelberská zpráva, ibid. pozn. 192, odstavec 884 
196 KOM(2009) 174 
197 KOM(2009) 175 
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Komise navrhla hned několik možných řešení. Prvním je umožnit prorogovanému 

soudu výjimku s čl. 27 a tedy aby nemusel zastavovat řízení na základě litispendence. 

Toto pravidlo by ale umožnilo výskyt souběžných řízení.  

Druhým navrhovaným řešením je model Haagské úmluvy, tedy aby soud, který je 

určen prorogací, měl přednost při určení své příslušnosti, a jakýkoliv další soud, u 

něhož je řízení zahájeno, by musel řízení zastavit. Toto řešení se již nyní v režimu 

Nařízení používá u stran, z nichž ani jedna nemá bydliště v některém z členských 

států198, takže by sladilo pravidla uvnitř EU s mezinárodními pravidly. Nevýhoda tohoto 

řešení však spočívá v tom, že pokud je dohoda neplatná, musí strana nejprve dosáhnout 

prohlášení o její neplatnosti od prorogovaného soudu, a až potom může využít jiný 

příslušný soud.  

Dalším návrhem bylo zachovat pravidlo litispendence, avšak v kombinaci se 

zlepšením spolupráce mezi soudy a spolu se zavedením časových lhůt, v nichž by první 

soud musel rozhodnout, nebo informovat o řízení ostatní soudy. Náhradu škody 

způsobenou porušením dohody o volbě soudu, navrhuje Komise jako další řešení na 

posílení efektivity takových dohod. Dále by bylo možné, v případech kdy se jedná o 

řízení o negativní určovací žalobě a zároveň o řízení ve věci samé, zrušit aplikaci 

pravidla litispendence resp. pozastavit lhůty v řízení ve věci samé do doby než je 

zamítnuta určovací žaloba. Dalším návrhem je, jak už to navrhovala i Heidelberská 

zpráva, zavedení standardizované formy ustanovení o soudní příslušnosti, která by 

urychlila a zjednodušila rozhodnutí soudu o jeho příslušnosti.  

Zelená kniha adresovala zainteresovaným stranám následující otázku: Které z výše 

navrhovaných řešení nebo jakýchkoliv jiných řešení považujete za nejvhodnější pro 

zvýšení efektivity dohod o soudní příslušnosti ve Společenství? 

10.2.3 Odpovědi České republiky k Zelené knize 

 
Česká republika podporuje názor Komise, že platné znění nařízení a judikatura ESD 

způsobily vážné praktické obtíže, které musí být řešeny. 

Česká republika se v odpovědích vyjadřuje ke všem navrženým možnostem revize 

Nařízení a sama se přiklání k návrhu, aby byla do čl. 27 zahrnuta výjimka, která by 

                                                 
198 Čl. 23 odst. 3 Nařízení 
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umožňovala prvnímu oslovenému a dohodnutému soudu pokračovat v řízení paralelně. 

Dále uvádí, že by bylo vhodné přijmout řešení v duchu Haagské úmluvy, aby bylo 

zajištěno, že postupy dle Nařízení a této úmluvy se budou lišit pouze v nezbytném 

rozsahu. Zelená kniha uvádí proti tomuto řešení výhradu spočívající v riziku paralelních 

řízení a tím i neslučitelných soudních rozhodnutí, což se příčí prvotnímu cíli Nařízení. 

Česká republika se v tomto odvolává na Fentimanovu argumentaci, že v praxi je 

mnohem větším problémem nespravedlivý forum shopping, než hrozba paralelního 

řízení.199  

ČR tedy navrhuje že „… přístup ve stylu Haagské úmluvy, který si cení výše 

závaznost dohody o příslušnosti, než vyhnutí se paralelním řízením je správný, protože 

skutečnost, že dohoda o příslušnosti musí být respektována a vynucována je sama o 

sobě nejlepší nástroj k odrazení stran od snahy vyhnout se její závaznosti zahájením 

řízení někde jinde“200a dále navrhuje tento přístup doplnit podřízením materiální 

platnosti prorogační dohody právu dohodnutého soudu.  

Jako doplňkové možnosti řešení Česká republika akceptuje i zavedení 

standardizovaných prorogačních ustanovení dohody, nebo spojení porušení takové 

dohody s nárokem na náhradu škody, a doplňuje, že by stejně aplikovatelná měla být i 

smluvní pokuta. Zavedení lhůt ČR odmítá s tvrzením, že by to zvýšilo nejistotu 

v právních vztazích. 

10.2.4 Usnesení Evropského parlamentu  

 
Výše popsané dokumenty a vyjádření stran směřovaly k tomu, že dne 7. září 2010 

vydal EP usnesení o provádění a přezkumu Nařízení 201 ve kterém jasně vyzval Komisi, 

aby zahájila kroky na nápravu stávající situace.  

V usnesení se Evropský parlament v rámci řešení otázky volby soudu zasazuje o to, 

aby byl problém taktického prodlužování řízení „torpédováním“ řešen tak, že 

dohodnutý soud by nebyl vyňat z pravidla litispendence, a musel by tedy přerušit řízení, 

ale otázka jeho příslušnosti by byla řešena u tohoto soudu urychleně a to jako předběžná 
                                                 
199FENTIMAN, Richard, ibid. pozn. 184 
200 Odpovědi Českérepubliky k Zelené knize o posouzení Nařízení Rady (Es) Č. 44/2001o příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Otázka 3 
201 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o provádění a přezkumu nařízení Rady (ES) č. 
44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
(2009/2140(INI)) 
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otázka.202 Ohledně problematiky vztahu k třetím zemím v případech podobných Owusu, 

Evropský parlament navrhuje aby, bylo věcně příslušnému soudu umožněno, přerušit 

řízení pokud, by se domníval, že by příslušnou věc mohl lépe projednat soud v jiném 

členském státě nebo ve třetím státě, tedy v podstatě navrhuje obnovení použití forum 

non conveniens. Strany by potom měly možnost podat k tomuto soudu žádost, nebo sám 

příslušný soud by se souhlasem stran danému soudu věc předal. Takováto koncepce je 

obsažena i v čl. 15 nařízení č.2201/2003203. V tomto bodě usnesení byl podán 

pozměňující návrh, který zásadně nesouhlasil s povolením takovéhoto postupu, a 

uváděl, že možnost stran si sjednat prorogační dohodu je dostatečným projevem 

autonomie vůle stran204. Nicméně tento pozměňovací návrh byl Parlamentem zamítnut. 

Parlament dále v usnesení souhlasí s použitím reflexivního účinku vůči třetím 

státům na pravidla o výlučné příslušnosti, ohledné věcných práv k nemovitostem nebo 

nájmu nemovitostí, jakož i na doložky o výlučné soudní příslušnosti ve prospěch třetích 

států.205 Co se týče ostatních ustanovení Nařízení, Parlament upozorňuje, že tato otázka 

nebyla dostatečně zvážena a vybízí Komisi, aby zahájila postup, v rámci kterého 

podrobí tento přístup důkladné analýze a předloží jej k rozsáhlým konzultacím a 

politickým diskuzím.  

Parlament rovněž upozorňuje, že v případě prorogace se jedná o globální problém, 

který by měl být rovněž řešen v rámci Haagské konference. Navrhuje obnovení jednání 

o úmluvě o mezinárodních rozsudcích a pověřuje Komisi, aby na vzkříšení tohoto 

projektu, vynaložila veškeré své úsilí; a naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala 

otázkou, do jaké míry by pro tuto úmluvu o mezinárodních rozsudcích mohla sloužit 

jako vzor a inspirace nová Luganská Úmluva. 

Parlament dále vyzval Komisi, aby podrobila přezkumu všechna nařízení zabývající 

se určením příslušnosti soudů, určila jejich vzájemný vztah, sjednotila terminologii, ve 

všech oblastech a konečným cílem by měla být komplexní kodifikace mezinárodního 

práva soukromého. 

                                                 
202 Ibid. Bod 12 
203 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení 
(ES) č. 1347/2000 , Úřední Věstník L 338 (Nařízení Brusel II.bis) 
204 Pozmeňující a doplňující návrh skupiny S&D, A7-0219/2010 
205 Usnesení EP, ibid. pozn.201, body 16, 17 
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Momentálně je rozhodující, jak se k parlamentnímu usnesení postaví Komise, ale je 

pravděpodobné, že se v dohledné době dočkáme novelizace Nařízení, a tím vyřešení 

praktických problémů, jež vyplynuli z rozhodovací praxe ESD. 

 

Závěr 

 
 Je nepopiratelné, že Nařízení Brusel I a jeho předchůdce Bruselská úmluva patří 

k nejúspěšnějším právním předpisům EU. Je tomu tak nejen proto, že položili základy 

evropského justičního prostoru, ale i proto že, slouží dobře občanům i podnikům, neboť 

podporují právní jistotu a předvídatelnost rozhodnutí prostřednictvím uplatňování 

jednotných evropských pravidel doplněných o rozsáhlý soubor precedenčního práva a 

brání souběžným řízením. Nicméně, i přesto bylo v návaznosti na několik rozhodnutí 

Soudního dvora Nařízení Brusel I kritizováno a potřebuje zmodernizovat.206 

Účelem této práce bylo demonstrovat, jakým zásadním způsobem zasáhla 

judikatura Evropského soudního dvora do praxe evropského práva procesního, 

konkrétně do smluvního ujednání o příslušnosti soudu. Jedním ze základních důvodů 

pro přijetí Nařízení Brusel I. bylo, podpořit v rámci evropského justičního prostoru 

právní jistotu osob ohledně fora, kde by mohly být žalovány, a předcházet negativní 

procesní taktice - forum shopping. Proto je paradoxní že, logickým postup, který Soud 

zaujal v odůvodnění svých rozsudků, jde zásadně proti oběma těmto cílům. Tedy nejen 

že výrazně ohrozil právní jistotu ohledně prorogace, ale součastně i podpořil forum 

shopping.  

ESD interpretoval jak Úmluvu, tak Nařízení pomocí přísného gramatického 

výkladu, podepřeného  principy vzájemné důvěry a právní jistoty. Takovýto přístup 

zásadně ohrozil efektivitu dohod o příslušnosti soudu. 

První z neslavné trilogie rozsudků, Gasser, způsobil, že když se strana obrátí na 

soud určený v prorogační dohodě, to ještě neznamená, že se dočká přiměřeně rychlého 

vyřízení sporu. V případě, že totiž druhá strana smlouvy byla rychlejší a iniciovala 

řízení před jiným soudem, který řízení zahájil dřív, prorogovaný soud musí řízení 

přerušit do doby, než první soud rozhodne o své nepříslušnosti. Umožnění takového 

                                                 
206 Usnesení EP, ibid. pozn.201 Preambule  
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taktické zdržování řízení staví soudy EU do nevýhodné pozice oproti soudům 

nečlenských zemí. Strany si radši dohodnou soud, u kterého mají jistotu, že jejich spor 

bude vyřešen v přiměřeném čase a nemůže se stát předmětem torpédování. 

Tento problém vyřešil Soudní dvůr, v rozsudku ve věci Owusu, po svém, když 

stanovil přísnou kogentní povahu čl. 2 Nařízení. Tím stanovil příslušnost soudů 

členských států přes existenci prorogační dohody ve prospěch třetího státu v případech, 

kdy má žalovaný bydliště v státě soudu. Takovýmto způsobem sice vyloučil že, by si 

osoby domicilované v EU volili místo evropských soudů soudy jiných států, součastně 

ale zasáhl do zásady pacta sunt servada, způsobem nevídaným, a dále 

vedle „znevýhodněných evropských soudů“, znevýhodnil oproti ostatním osobám i 

osoby domicilované v EU.  

Nicméně jednotlivým soudům členských států by pořád zůstaly pro boj proti 

forum shopping, kterému ESD otevřel dveře dokořán, ještě nástroje národního 

procesního práva, které Nařízení neupravuje. Soudní dvůr to ale neviděl rád a v Turner 

a následně ve West Tankers judikoval, že pravidla národního procesního práva nesmí 

hrozit efektivitu ustanovení Nařízení. Jaká ale musí splňovat kriteria, aby šlo 

o „ohrožení“ už ale neřekl. 

To, že situace ohledně prorogačních dohod je alarmující si postupně uvědomuje 

čím dál širší právnická veřejnost a žádá nápravu situace. Autoři se nejdřív snažili přijít 

s možnými koncepcemi, které by vysvětlovaly rozhodnutí Soudu, a snažili se předvídat 

další vývoj jeho přístupu. Veškeré snahy však zhatil samotný ESD především svým 

Stanoviskem ve věci Luganské úmluvy. Praktické nástroje podporující efektivitu dohod 

o volbě soudu, jsou pravděpodobně rovněž neslučitelné s Nařízením, tak jak ho vykládá 

ESD. 

Tento problém se stal opětovně více diskutovaným v souvislosti s přijetím 

Haagské úmluvy. Přijetím této úmluvy se totiž režim pro dohody o volbě soudů tříští na 

úpravu vnitroevropskou a mezinárodní, přičemž pravidla jsou ve stěžejních bodech 

zásadně odlišná. 

Je potřeba ale říct, že Evropská Komise už problémy s prorogací zaregistrovala, 

a zahájila první potřebné kroky k legislativnímu řešení problému. Evropský parlament 

ve svém nelegislativním usnesení, vybízí Komisi k radikálnímu řešení.  
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Proto je podle mého názoru vysoce pravděpodobné, že Nařízení se v dohledné 

době dočká své novelizace.  
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EFTA  Evropské sdružení volného obchodu 
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Efficiency of Jurisdiction Agreements under Brussels I. 
Regulation with Regard to Recent Decisions by European 
Court of Justice  
 

Abstract  

 
The purpose of this thesis is to analyze the extent of how have recent decisions 

of ECJ in cases Gasser, Turner and Owusu compromised the efficiency of jurisdiction 

agreements under Brussels I. Regulation.  

The main and most important aim of European Union, as a political and 

economic union, is facilitation of trade among Member States. Commercial 

transactions, especially in international framework are heavily regulated by contracts, 

wherein parties tend to regulate all potential issues in order to prevent applications of 

national laws. Therefore in international trade, the importance of party autonomy is 

even more significant than, in any other branch of contractual relations. One specific 

expression of party autonomy is incorporation of jurisdiction agreements into contracts, 

whereby parties determine which national court will have jurisdiction in the case of 

potential dispute. These so-called prorogation agreements are at the European level, 

regulated by Brussels I Regulation. 

However the ECJ has in several recent cases prioritized other principles, such as 

mutual trust and avoidance of irreconcilable judgements to the prejudice of party 

autonomy, which has together with very literal approach in construction lead to 

uncertainty in efficiency of application of jurisdiction agreements. 

This thesis mostly focuses on detailed analysis of three problematical cases in 

this area- Gasser, Turner, Owusu,- on the reasoning of ECJ, the critics of lawyers, the 

negative effect on legal practice. Secondly it provides interpretation of the ECD 

reasoning by different authors, proposing different solutions as where the law shall 

progress from these decisions and which of these approaches has ECJ adopted. Next it 

introduces practical tools, which could lawyers use in practice to endorse the efficiency 

of jurisdiction agreements, but also the reasons why they probably would not be 

effective. Some authors see the solution in Hague convention of Choice of Court 
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Agreements, but its application is within the European Union rather limited. Further the 

thesis examines the steps taken by European Commission in this area and tries to 

predict future development in respect to the prorogations agreements in Europe.  
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Abstrakt 
 

Mezinárodní obchod je ústředním motivem a jednou ze základních hnacích sil 

evropské integrace. Potřeba dosažení vysokého stupně právní jistoty v této oblasti, jež je 

pro správné fungování vnitřního trhu stěžejní, vedla k stanovení jednotných pravidel pro 

určení příslušnosti soudů v rámci Evropské unie - k přijetí Nařízení Brusel I.  

Tato diplomová práce zpracovává projev principu autonomie vůle stran v tomto 

Nařízení. Konkrétně se zaměřuje na čl. 23, který upravuje možnost stran založit 

příslušnost soudu členského státu na základě dohody, jež splňuje určité formální 

požadavky. Na půdě Evropského soudního dvora však tato zásada tvrdě narazila na 

další teoretické právní principy, na kterých je Nařízení vystavěno. Zejména pak na 

princip právní jistoty, který soud při svém civilisticky orientovaném způsobu 

rozhodování zdůrazňuje nejvíc. Přílišné lpění na principu právní jistoty, a nedbání 

praktických následků, se v posledních letech odrazilo ve třech rozhodnutích ESD- 

Gasser, Turner a Owusu. Paradoxně výsledkem těchto tří rozhodnutí bylo, že efektivita 

dohod o volbě soudu je v Evropě momentálně zásadním způsobem ohrožena, a tím i 

právní jistota.  

Tato práce zpracovává úpravu prorogace v českém, evropském a mezinárodním 

právu. Dále se zaměřuje na rozbor tří výše zmíněných rozsudků, s důvody o které  ESD 

opíral svá odůvodnění, a zmiňuje konkrétní problémy, proti kterým směřovala kritika 

jednotlivých autorů. Práce popisuje možné interpretace jednotlivých rozsudků, které 

nabízely řešení problému právní jistoty a efektivity prorogačních dohod, a jaké 

stanovisko zaujal Evropský soudní dvůr. Dále uvádí právní nástroje, které by bylo 

možno použít v praxi na posilnění efektivity prorogace, ale i možné problémy s nimi 

spojené. Závěr práce poukazuje na to, jaké právní kroky v této oblasti už podnikla 

Evropská Komise a jaký je možno očekávat vývoj do budoucna.  
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