
Posudek  oponenta  diplomové  práce  –  Římská  úmluva  a  Nařízení  Řím  I  o  právu 

rozhodném pro smluvní závazky 

Téma předložené diplomové práce je Římská úmluva a Nařízení Řím I o právu rozhodném 

pro smluvní závazky. 

Kolegyně Karolina Aubrechtová ve své práci, která má rozsah 67 stran a odevzdána byla dne 

29.3.2012, zabývá jednak obecnými otázkami evropského mezinárodního práva soukromého 

a dále pak především právní úpravou obsaženou v Římské úmluvě o právu rozhodném pro 

smluvní  závazky a v nařízení  Řím I,  kdy tyto  dvě normy navzájem porovnává a z tohoto 

srovnání dovozuje své závěry. 

V současné době dochází v rámci EU k uzavírání velkého množství přeshraničních smluv a 

české soudy se musí  s těmito závazkovými právními vztahy vypořádat.  Proto se v případě 

předložené  diplomové  práce  jedná  o  téma  aktuální  nejen  z pohledu  praktického  ale  i 

teoretického.  A  to  zejména  proto,  že  dané  téma  nebylo  ještě  v české  odborné  literatuře 

dostatečně zpracováno.

Autorka práci rozdělila do dvou logických celků. 

V první části se zabývá obecnými otázkami mezinárodního práva soukromého a evropského 

mezinárodního práva soukromého.  V této části se věnuje i obecným otázkám ohledně Římské 

úmluvy  a  Nařízení  Řím  I  jako  je  geneze  těchto  norem  a  jejich  časová,  věcná  a  osobní 

působnost. V této části se zabývá i jejich vztahem k ostatním normám upravujícím kolizní 

normy  v komunitárním  právu.  Zvláště  lze  ocenit  pojednání  o  vztahu  Římské  úmluvy  a 

Nařízení Řím I k ZMPS a novému ZMPS ( str. 29 a násl. diplomové práce).

Ve druhé části své diplomové práce se autorka věnuje určení rozhodného práva dle Římské 

úmluvy i Nařízení Řím I a to jak prostřednictvím jeho volby, tak i v případě, kdy volba nebyla 

učiněna. Autorka se také zabývá otázkou imperativních ustanovení, kdy správně odkazuje na 

rozhodnutí  SD  EU  ve  věci  Arblade,  kde  se  SD  EU  k imperativním  normám  podrobně 

vyslovil. 

Při  zpracování  práce  prokázala  autorka  znalost  nejen  z oboru  mezinárodního  práva 

soukromého ale i z oblasti obecných otázek závazkového práva smluvního.  

Autorce se dle mého názoru podařilo v základní rovině představit obě zmiňované normy a 

dokázala se zamyslet nad některými zásadními otázkami právní úpravy (např. single country 

contracts – str. 43 a násl) a poukázat na názorový posun mezi Římskou úmluvou a Nařízením 

Řím I ( např. doložka vnitřního trhu na str. 48). 

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. 



Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný, zvláště pak oceňuji práci autorky se zahraniční 

literaturou. 

Autorka se ve své práci věnuje i problematické otázce imperativních norem. Na str. 63 své 

diplomové práce vyslovuje názor, že ust. čl. 9 odst. 3 Nařízení Řím I může být vnímáno jako 

příliš  „úzké“.   Autorka  by měla  v rámci  obhajoby své  diplomové  práce  tento  svůj  názor 

zdůvodnit a vysvětlit.   

 

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

V Praze dne 29.4.2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva 

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D.


