
Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazky 

 Účelem mé práce je analýza některých hlavních aspektů EP a Rady (ES) č. 

593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 

(Nařízení) a to zejména s ohledem na Římskou úmluvu o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy 1980 (úmluva) a poskytnout přehled změn právě v porovnání 

s Úmluvou. Úmluva byla v České republice publikována ve sbírce mezinárodních smluv 

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

Nařízení je přímo použitelným a závazným předpisem, který musí soudy členských států 

aplikovat na smluvní závazkové vztahy uzavřené ode dne 17. prosince 2009. Tam kde se 

nepoužije ani Úmluva ani Nařízení budou soudy aplikovat příslušný vnitrostátní předpis, 

tedy zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním v platném 

znění. Ten by měl od 1. ledna 2014 být nahrazen novým zákonem č. 91/2012 Sb. o 

mezinárodním právu soukromém. 

 Práce se skládá z deseti kapitol, každá z nich se věnuje různým otázkám 

souvisejícím s kolizní úpravou pro smluvní závazky. První kapitolou je úvod, který se 

věnuje představení tématu a zde uvedeným záměrům. 

 Kapitola druhá vymezuje základní terminologii užívanou v těchto souvislostech, 

jakož i základní teoretické souvislosti tematiky kolizních norem a evropského 

mezinárodního práva soukromého. 

 Třetí kapitola se zaměřuje na vývoj Úmluvy i Nařízení, zvlášť v rámci dvou 

podkapitol. 

 Čtvrtá kapitola představuje rozbor působnosti v rámci párových podkapitol. 

V prvních dvou podkapitolách je pojednáno o časové působnosti Úmluvy a Nařízení, 

v dalších o rozsahu jejich věcné působnosti a rozdílech mezi nimi, v posledních pak o 

působnosti teritoriálně personální. 

 Pátá kapitola se zabývá vzájemnými vztahy nástrojů upravujících kolizní normy 

pro smluvní závazky a vztahem Nařízení k Úmluvě. 

 Šestá kapitola se soustředí na problematiku svobodné volby práva jakožto 

součásti autonomie vůle stran. Podkapitoly pojednávají zejména o povaze ujednání o 

volbě práva, o možných způsobech vyjádření volby práva, o štěpení obligačního statutu, 

předmětu volby a o omezeních smluvní autonomie se zvláštním důrazem na 

problematiku čl. 3 odst. 3 Nařízení. 



 Sedmá kapitola představuje postup používaný při určení rozhodného práva 

v případě neexistence volby práva a poukazuje na přístup Úmluvy a nařízení k používání 

principu nejužšího spojení. 

 Osmá kapitola se věnuje rozsahu použití obligačního statutu. 

 Devátá kapitola pojednává o různých souvislostech a prvcích nové definice 

imperativních ustanovení a dále se věnuje jejich použití s přihlédnutím k tomu, že může 

jít o ustanovení práva rozhodného pro smlouvu, o ustanovení práva soudu nebo o 

ustanovení práva třetí země. Závěrem je porovnání imperativních ustanovení 

s výhradou veřejného pořádku. 

 Závěr je obsažen v desáté kapitole a stručně shrnuje závěry a zjištění získané 

v průběhu práce. Nabízí taký možný pohled na budoucí vývoj úpravy. 

 


