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1. ÚVOD 

 Unifikace kolizních norem mezinárodního práva soukromého na úrovni 

Evropských společenství a Evropské unie je významnou otázkou a to i  s ohledem 

na neustávající debaty o možné unifikaci hmotného soukromého práva. Mezi první 

unifikační úpravy kolizních norem toho druhu patří právě Úmluva o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z 19. června 1980 (Římská úmluva). 

 Česká republika podepsala Úmluvu o přistoupení České republiky (spolu 

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

o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství dne 14. dubna 2005.1  

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky 

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

listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, 

depozitáře Úmluvy, dne 6. dubna 2006. Úmluva byla vyhlášena pod 

č. 64/2006  Sb. m. s. a v účinnost pro Českou republiku vstoupila dne 1. července 

2006. 

Od 17. prosince 2009 byla Římská úmluva nahrazena Nařízením EP a Rady 

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

17. června 2008. Nařízení se v souladu se svým věcným a časovým rozsahem 

aplikuje na „smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v 

případě kolize právních řádů“ uzavřené ode dne 17. prosince 2009. 

 Římská úmluva ale neztrácí zcela na významu ani s ohledem na svého 

nástupce. Římská úmluva se totiž i nadále použije na závazky vzniklé do dne 

16.   prosince 2009 a s  ohledem na zvláštní postavení Dánska je Úmluva 

aplikovatelná i nadále. 

 V této práci se, po nezbytném úvodu sestávajícím z určitých souvisejících 

otázek obecného mezinárodního práva soukromého, soustředím zejména na vývoj 

samotných nástrojů, tedy Římské úmluvy a Nařízení Řím I, a také na vývoj 

                                                        
1 Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 
republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 
Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, 
otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k prvnímu a druhému protokolu o jejím výkladu 
Soudním dvorem Evropských společenství (2005/C 169/01). 
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a analýzu úpravy, kterou obsahují, zejména s důrazem na jejich působnost a vztahy 

s ostatními nástroji upravujícími kolizní normy pro smluvní závazky. Největší 

pozornost však bude věnována svobodné volbě práva a s   ní souvisejícím 

omezením autonomie vůle stran včetně imperativních ustanovení, která vyvolávala 

v době přípravy Nařízení velké rozpory. Pozornost věnuji i úpravě určování 

rozhodného práva v případě neexistence volby práva. Z důvodu žádoucího rozsahu 

práce se tedy zaměřuji na zde uvedené obecné otázky, některých otázek 

souvisejících se zvláštní úpravou obsaženou v Úmluvě a Nařízení se dotknu pouze 

zlehka. 

2. OBECNÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO 

2.1. MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ – POJEM A PŘEDMĚT 

 Pokud se společenský vztah upravený normami soukromého práva 

nerealizuje plně uvnitř hranic jednoho určitého státu, ale má zjevně 

nezanedbatelný vztah k zahraničí, tedy k jinému státu nebo státům, jde 

o soukromoprávní vztah s mezinárodním (zahraničním, cizím) prvkem. Jednotlivé 

státy mají pro úpravu takových vztahů zvláštní právní normy, tj. normy 

mezinárodního práva soukromého. 

Česká právní nauka definuje mezinárodní právo soukromé jako soubor 

právních norem výlučně upravujících soukromoprávní vztahy (tj. vztahy práva 

občanského, obchodního, pracovního a rodinného) s mezinárodním prvkem. Vedle 

úpravy těchto vztahů se do mezinárodního práva soukromého v širším smyslu řadí 

i právní úprava postupu soudů, jiných orgánů, účastníků a jiných osob, a vztahů 

mezi nimi vznikajících v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen 

mezinárodní prvek, tedy mezinárodní právo procesní.2 

Označení mezinárodní prvek bývá používáno v souladu s  terminologií 

zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním 

                                                        
2 Kučera, Z., Mezinárodní právo soukromé, 7. vyd., Brno: Doplněk; Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 21, 22. Srov. s Pauknerová, M., Evropské mezinárodní právo 
soukromé, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 10: „v souladu s legislativním a teoretickým pojetím českého 
práva je ovšem přesnější uvádět termín mezinárodní právo soukromé a procesní“. 
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(§ 1 ZMPSaP) a tak tomu bude i v této práci. Lze však souhlasit s Kučerou3, že 

obsahu daného pojmu lépe odpovídá označení zahraniční prvek, protože právě 

díky okolnosti, ve které prvek spočívá, získává daný právní vztah mezinárodní 

rozměr. Vztah k zahraničí se může vyskytovat u subjektu právního vztahu, 

u skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu, 

u nepřímého předmětu právního vztahu nebo u akcesorického právního vztahu, 

jestliže se hlavní právní vztah řídí cizím právem.4 

Jak již bylo uvedeno výše, nestačí zjevně zanedbatelný vztah k zahraničí, 

například spočívající ve skutečnosti, že český občan koupí výrobek vyrobený 

a dovezený ze zahraničí u obchodníka v ČR, stejně tak i v případě, že kupní 

smlouvu v ČR uzavře německý občan bydlící na území ČR. Vztah k zahraničí musí 

být v konkrétním případě dostatečně společensky významný5, takže je namístě 

použít zvláštní právní úpravu pro vztahy s mezinárodním prvkem. Římská úmluva 

i Nařízení Řím I však počítají i se situací, kdy mezinárodní prvek je dán pouze tím, 

že si strany zvolily cizí právo (tzv. single-country contracts), této problematice se 

budu věnovat v další části práce. 

 

2.2. METODY PRÁVNÍ ÚPRAVY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO 

 V současnosti převládají dva základní způsoby úpravy soukromoprávních 

vztahů s mezinárodním prvkem, metoda přímá a metoda kolizní. 

2.2.1. METODA PŘÍMÁ 

 Přímá metoda používá přímé normy, které obsahují hmotněprávní úpravu - 

samy bezprostředně stanoví práva a povinnosti účastníků právních vztahů 

s mezinárodním prvkem.6 Většinou jsou sjednávány mezi státy ve formě 

mezinárodních smluv, které upravují určitý vymezený okruh soukromoprávních 

vztahů s mezinárodním prvkem a nahradí tak rozdílnou úpravu jednotlivých 

                                                        
3 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 17. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. Dále i Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 4. 
6 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 203. 
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smluvních států úpravou jednotnou.7 Ve vymezeném rozsahu dochází k unifikaci 

práva. 

2.2.2. KOLIZNÍ METODA 

Právě kolizní metoda úpravy je použita pro společnou úpravu 

mezinárodního práva soukromého ES/EU na poli smluvních závazkových vztahů. 

Blíže se volbě této metody budu věnovat v kapitole o genezi Římské úmluvy 

a Nařízení. 

 Tato metoda vychází z představy střetu dotčených právních řádu, z jejich 

kolize. Vzniká otázka, který právní řád se má použít a jak jej vybrat (tzv. kolizní 

otázka). K jejímu řešení slouží kolizní normy, což jsou právní normy, které stanoví, 

podle jakého práva se má posuzovat právní vztah obsahující mezinárodní prvek, 

tedy právní vztah spojený s více právními řády. Výběr použitelného práva se tedy 

provádí pomocí pevně stanovených pravidel, při čemž se s dotčenými právními 

řády nakládá jako s rovnými.8 

 Kolizní norma neobsahuje věcnou úpravu, namísto toho přikazuje použití 

norem jiných, které už věcné jsou, a vymezuje oblast jejich použití. Od jiných 

norem s těmito vlastnostmi (tzv. normy o normách) se odlišují svou funkcí – 

upravují určitý druh právních vztahů určením použitelného práva. Spolu s věcnou 

normou, na kterou kolizní norma odkazuje, tvoří pravidlo chování.9 Vzhledem ke 

své povaze mají kolizní normy zvláštní konstrukci10, která je v podstatě společná 

kolizním normám všech států. 

 Rozhodný právní řád určený na základě kolizní normy se použije jako celek 

tak, jak by se použil ve státě, kde platí, k vyřešení otázky spadající do rozsahu dané 

kolizní normy. S tím souvisí problematika zpětného a dalšího odkazu – otázka zda 

se použije rozhodný právní řád opravdu celý včetně kolizní úpravy, která by 

odkazovala zpět k legis fori nebo dále k právu jiného státu. Názory na přijetí či 

nepřijetí takových odkazů se různí11. Kučera k tomu zaujímá stanovisko, které 

zdůrazňuje hlavní funkci kolizních norem – tyto mají „na mysli v prvé řadě použití 

                                                        
7 Např. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží č. 160/1991 Sb. 
8 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 36. Srov. Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 16. 
9 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 103 – 106. 
10 Blíže k tomu ibidem, s. 106 – 110. 
11 Viz ibidem, s. 160 an. 
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hmotného práva“.12 Uposlechnout příkazu cizí kolizní normy je tak podle něj 

možné, pouze jestliže intenzita zájmu na vlastní kolizní úpravě je výrazněji 

zeslabena, v důsledku například toho, že úprava skutečností dotýkajících se úzce 

určité osoby je hlavně záležitostí státu, jehož je příslušníkem. Naproti tomu 

v závazkových vztazích se zpětný ani další odkaz nepřijímá. To odpovídá i naší 

zákonné úpravě, kdy ustanovení § 35 ZMPSaP umožňuje přijetí zpětného a dalšího 

odkazu, „…odpovídá-li to rozumnému a spravedlivému uspořádání vztahu, o který 

jde.“  Vzhledem k tomu, že v případě závazkových vztahů, nezvolí-li účastníci 

rozhodné právo, řídí se jejich závazkové vztahy právním řádem, jehož použití 

odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu (§ 10 odst. 1 ZMPSaP), nelze už 

odůvodnit rozumným uspořádáním vztahu přijetí odkazu. Římská úmluva (čl. 15) 

i Nařízení (čl. 20) pro smluvní závazky výslovně vylučují z použití rozhodného 

práva jeho normy mezinárodního práva soukromého. 

2.2.3. VZTAH PŘÍMÉ A KOLIZNÍ METODY 

 Přímé normy mají k normám kolizním vztah norem zvláštních k normám 

obecným. Pokud jsou určité právní vztahy s mezinárodním prvkem upraveny 

souborem přímých norem, použije se jich namísto kolizních norem upravujících 

tytéž vztahy.13 

2.3. EVROPSKÉ MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ 

 Evropské mezinárodní právo soukromé má původ v koncepci společného 

evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva, vyhlášeného Amsterodamskou 

smlouvou, konkrétně v bývalém čl. 65 SES (dnes čl. 81 SFEU) vymezujícím justiční 

spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem.14 Tehdy došlo 

k přeřazení této problematiky z třetího pilíře (mezivládní spolupráce) do pilíře 

prvního. Přijetí opatření v této oblasti bylo podmíněno jeho nutností k řádnému 

                                                        
12 Ibidem, s. 163. 
13 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 212. 
14 Srov. Plender, R., Wilderspin, M., The European Private International Law of Obligations, 3. vyd., 
London : Sweet & Maxwell : Thomson Reuters, 2009, s. 10: Vyskytují se i názory, že vzhledem 
k problematickému výkladu čl. 65 SES nemůže být obecně základem pro přijetí opatření na poli 
mezinárodního práva soukromého. Ovšem realita je taková, že na základě čl. 65 SES bylo přijato již 
mnoho nařízení v této oblasti bez námitek vůči právnímu základu. 
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fungování vnitřního trhu. V současném znění se opatření přijímají, zejména pokud 

je to nutné k řádnému fungování vnitřního trhu. 

 Pojmem evropské mezinárodní právo soukromé se většinou souhrnně 

označuje i evropské mezinárodní civilní procesní právo. Dokládá to mimo jiné 

Zelená kniha o transformaci Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy v komunitární nástroj a o její modernizaci z r. 2002, která si 

uvědomuje rozdílnost pojmu mezinárodního práva soukromého v jednotlivých 

členských státech a sama chápe tento pojem v co nejširším smyslu tak, že 

mezinárodní právo soukromé zahrnuje nejen kolizní právo, ale i normy upravující 

mezinárodní příslušnost soudů a vzájemné uznávání rozsudků.15 

 Evropské mezinárodní právo soukromé zahrnuje tři okruhy právních 

norem práva ES/EU, jimiž jsou: 

a) normy upravující pravomoc, resp. tzv. mezinárodní příslušnost civilních 

soudů určitého členského státu EU v přeshraničních sporech, jakož i otázky 

spolupráce těchto soudů, 

b) normy kolizní, 

c) normy upravující uznání a výkon cizích soudních a dalších rozhodnutí, 

tj. rozhodnutí vydaných v jiných členských státech EU, v soukromoprávních 

věcech.16 

 Významné instrumenty evropského mezinárodního práva soukromého však 

vznikaly i před Amsterodamskou smlouvou na základě článku 293 SES (dříve 

čl. 220 SES), tzv. terciární právo. Především jde o Bruselskou úmluvu, která již byla 

nahrazena Nařízením Brusel I. Naproti tomu Římská úmluva v tomto článku základ 

nemá.17 

                                                        
15 Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to 
contractual obligations into a Community instrument and its  modernisation, COM (2002) 654 final, 
s. 8, pozn. č. 2. 
16 Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 10 
17 I když Římská úmluva není výslovně spojena s čl. 293 SES (dříve čl. 220 SES), byla už v průběhu 
tvorby brána jako přirozené pokračování Bruselské úmluvy. Viz Report on the Convention on the 
law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul 
Lagarde, Professor, University of Paris, Úř. věst. C 282, 31/10/1980 P. 0001 – 0050, (dále jen 
Zpráva), úvod, bod 5. Srov. Lando, O., The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligations, Common Market Law Review 24, 1987, s. 159-160. 
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2.3.1. PRAMENY EVROPSKÉHO MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO 

 Ve stručnosti je třeba uvést, že prameny evropského mezinárodního práva 

soukromého tvoří:18 

a) Primární právo – zejména již uvedený čl. 81 SFEU (čl. 65 SES) a některá další 

ustanovení, z nichž jsou dovozovány určité principy mající význam pro interpretaci 

kolizních a procesních norem (např. čl. 12 SES – čl. 18 SFEU) a v některých jsou 

spatřovány skryté kolizní normy (čl. 48 SES - čl. 54 SFEU) nebo čl. 115 SFEU 

upravující pravomoc Rady po konzultaci s EP a Hospodářským a sociálním 

výborem jednomyslně přijímat směrnice o sbližování právní a správních předpisů 

členských států, které mají přímý vliv na vytváření a fungování společného trhu. 

b) Sekundární právo (dle čl. 249 SES – čl. 288 až 292 SFEU), které tvoří: 

 -   nařízení  -  jsou závazná a přímo použitelná v celém svém rozsahu; 

 - směrnice - vyžadují implementaci do národního práva a jsou závazné 

z hlediska svého cíle, přímý účinek mlhou mít v případě, že nejsou ve lhůtě řádně 

provedeny; 

 - rozhodnutí; a 

 - doporučení a stanoviska. 

c) Do nedávna i tzv. terciální právo viz výklad výše. 

 

3. GENEZE ŘÍMSKÉ ÚMLUVY A NAŘÍZENÍ ŘÍM I 

3.1. GENEZE ÚMLUVY  

Otázka nemalého ekonomického významu pro společný, resp. posléze 

vnitřní19 trh Společenství/Unie – otázka sblížení úprav jednotlivých členských 

států na poli mezinárodního práva soukromého - vyvstala už poměrně dávno. 

Požadavek na sjednocení této oblasti předložily společným návrhem vlády států 

Beneluxu, když 8. září roku 1967 nabídly Komisi spolupráci svých odborníků 

s odborníky z dalších členských států na sjednocení mezinárodního práva 

                                                        
18 Srov. Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 37 an. 
19 Od 1. listopadu 1993, kdy vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva (SEU), byla v rámci ES/EU 
nastolena vyšší úroveň společného trhu, jednotný vnitřní trh. 
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soukromého (na bázi unifikace probíhající v Beneluxu20). Cílem návrhu bylo 

usnadnit narůstající hospodářský styk tehdejších členských států EHS.21 A jak 

uvádí Zpráva22 dále: „…Komise dospěla k závěru, že alespoň v některých oblastech 

mezinárodního práva soukromého by harmonizace norem pravděpodobně usnadnila 

fungování společného trhu.“ Sjednání a zavedení společných jednotných kolizních 

norem mělo i při tehdejší relativně úzké základně členských států23 Společenství 

vyšší naději na úspěch, než snaha o unifikaci hmotného soukromého práva24. To 

bylo při rozhodování, jakou cestou se vydat, bráno na zřetel. Ač „by někteří 

upřednostnili harmonizaci nebo unifikaci hmotného práva namísto harmonizace 

kolizních norem,“ jak zrekapituloval proces rozhodování, jakou cestou se dát, ve 

Zprávě citovaný Vogelaar25, „harmonizace hmotného práva nedokáže vždy držet 

                                                        
20 Nizozemí, Belgie a Lucembursko pracovaly na společné úpravě svého mezinárodního 
soukromého práva už od roku 1951, kdy byl předložen první návrh Jednotného kodexu 
mezinárodního soukromého práva Beneluxu, konečná verze v podobě úmluvy byla podepsána 3. 
července 1969. K tomu viz Meijers, E. M., The Benelux Convention on Private International Law, 
American Journal of Comparative Law, sv. 2, č. 1, zima (1953), s. 1-11 a Nadelmann, K. H., The 
Benelux Uniform Law on Private International Law, American Journal of Comparative Law, sv. 18, 
č. 2, jaro (1970), s. 406-425. Předmětem sjednocení nebyla jen oblast závazkového práva, nýbrž 
i otázky osobního statusu a otázky týkající se majetkových práv. Některé otázky byly v průběhu 
přípravy vyřazeny, často však z důvodu vzniku mnohostranných mezinárodních úmluv, jejichž 
stranami se země Beneluxu staly (Haagská úmluva z 1. června 1956 apod.) – viz Nadelmann zde cit., 
s. 410. Tento pokus zemí Beneluxu je názorným příkladem náročnosti a zdlouhavosti prací na 
společné úpravě. Může se zdát paradoxní, že právě tato kodifikace dala podnět k vzniku Římské 
úmluvy, ačkoli snaha o společnou úpravu mezinárodního práva soukromého byla nakonec (v roce 
1976) zeměmi Beneluxu opuštěna ve prospěch cesty národních úprav – viz Boele-Woelki, K., 
Iterson, D. van, The Dutch Private International Law Codification: Principles, Objectives and 
Opportunities, Electronic Journal of Comparative Law, sv. 14.3, prosinec 2010, s. 2, 3, dostupné na 
http://www.ejcl.org/143/art143-3.pdf. Ovšem idea společné úpravy závazkových kolizních norem 
v zájmu snazší ekonomické spolupráce se na úrovni Společenství uskutečnila a přetrvala.  
21 Zpráva, úvod, bod 1. 
22 Zpráva, úvod, bod 2. 
23 Členy Evropských Společenství byly v té době jen zakládající státy - Belgie, Francie, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo. 
24 Tato možnost je sice diskutována napříč desetiletími dodnes, avšak i přes dlouhou dobu, po 
kterou už dochází k vzájemnému sbližování jednotlivých národních právních řádů, stále by sebou 
nesla citelné změny na různých stranách, ke kterým se těžko nalézá ochota. K tomuto tématu, které 
by již bylo nad rámec možného rozsahu této práce, viz např. kritika Návrhu společného 
referenčního rámce např. in Jansen, N., Zimmermann, R., „A European Civil Code in all but Name“: 
Discussing the Nature and Purposes of the Common Frame of Reference, Cambridge Law Journal, 
sv. 69(1), březen 2010, s. 98–112, Brulez, P., From the Academic DCFR to a Political CFR – 

Conference on European Contract Law, Trier, 18-19 March 2010, European Reiew of Private Law 5, 

2010, s. 1041-1048. Viz též Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem 
k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky a poměrně široké spektrum reakcí na 
ni, dostupné na adrese: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm. 
25 Zpráva, úvod, bod 2. 

http://www.ejcl.org/143/art143-3.pdf
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm
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krok s bouráním ekonomických hranic“. A proto zejména z důvodů26 náročnosti 

a zdlouhavosti jakékoli unifikace, potřebnosti vyšší právní jistoty v hlavních 

ekonomických sektorech a v zájmu zabránění nárůstu rozdílů mezi národními 

úpravami mezinárodního práva soukromého, bylo přistoupeno k práci na 

sjednocení norem kolizních. Lando27 v tomto ohledu zdůrazňuje, že předně byla 

potřeba sjednotit normy použitelné nejen pro vztahy v rámci Společenství, ale i pro 

vztahy související s nečlenskými zeměmi a sjednocení kolizních norem znamená 

pro národní právní řády pouze malou změnu.28 

Nutno připomenout, že i sjednocením kolizních norem lze zabezpečit vyšší 

právní předvídatelnost a právní jistotu (což byly cíle společné úpravy), zvláště 

v případě, kdy v některých členských státech neexistovala jasná, kodifikovaná 

pravidla mezinárodního práva soukromého.29  

Komisí svolaná skupina expertů vytyčila, po nezbytném průzkumu, v roce 

1970 otázky, dotýkající se nejvíce řádného fungování společného trhu. Tyto se daly 

rozdělit do čtyř oblastí. Během dalších prací se prioritní stala právě úprava 

rozhodného práva pro smluvní a nesmluvní závazky a k tomu v relevantním 

rozsahu i otázky práva použitelného pro formu právního jednání a dokazování 

a obecné otázky (renvoi, veřejný pořádek atd.).30 V této době také již byla většina 

delegátů pro formu univerzální úmluvy. 

Již v roce 1972 byl vládám členských států předložen návrh Úmluvy o právu 

rozhodném pro smluvní a nesmluvní závazky31. V roce 1973 však došlo 

                                                        
26 Ibidem. 
27 Lando, O., op. cit. sub 17, s. 160. 
28 Srov. Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 16-17. 
29 Roznehnalová, N., Týč, V., Evropský justiční prostor (v civilních otázkách), Masarykova univerzita 
Brno, 2005, s. 30. Srov. Zpráva, úvod, bod 7. Na kolizní metodu jako na předpoklad právní jistoty 
účastníků nahlíží i Kučera, Z., op. cit. sub 2, s 36. Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 17. Stejně tak může 
mít unifikace kolizních norem značný význam i v případě, kdy jsou v jednotlivých státech odlišnosti 
v základních teoretických přístupech na poli mezinárodního soukromého práva - viz Roznehnalová, 
N., Týč, V., Evropský justiční prostor (v civilních otázkách), Masarykova univerzita Brno, 2005, s. 
30-31. 
30 Zpráva, úvod, bod 3 a 4. Poslední původně vytyčenou oblastí bylo právo použitelné pro hmotná a 
nehmotná majetková/věcná práva. 
31 Text tohoto přípravného dokumentu lze nalézt například in Nadelmann, K. H., The EEC Draft of a 
Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations, American 
Journal of Comparative Law, sv. 21, č. 3, léto 1973, s. 584-592, resp. 587-592. Nebo in Lando, O., 
Hoffmann, B. von, Siehr, K., European private international law of obligations: acts and documents 
of an International Colloquium on the European Preliminary Draft Convention on the Law 
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k přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království k EHS a skupina expertů 

rozšířená o nové členy měla smlouvu znovu prověřit.  K pokračování prací skupiny 

však došlo až po třech letech, a i proto posléze v květnu 1978 skupina omezila 

rozsah připravované úmluvy na smluvní závazky a problematiku mimosmluvních 

závazkových vztahů přenechala k pozdější zvláštní úpravě32. 

Práce na úmluvě pak už postupovaly rychle a v květnu 1979 byl návrh 

úmluvy postoupen k připomínkám. Pro vypořádání připomínek byla ustavena  ad-

hoc skupina, která dostala za úkol i zvážit, jakou roli by měl při výkladu Úmluvy 

hrát ESD. Ale až na jednání Rady 19. června 1980 v Římě došlo nejen ke shodě na 

počtu ratifikací nutném ke vstupu Úmluvy v platnost, ale i na znění dvou 

společných prohlášení. První vyjadřuje snahu i v budoucnu se vyhnout 

roztříštěnosti úpravy v rámci Společenství, a pokud vznikne potřeba, přijmout 

kolizní normy konzistentní s Úmluvou. Za další pak, že každý další stát, který se 

stane členským státem Společenství, by měl k Úmluvě přistoupit. V druhém 

prohlášení33 byla v zájmu jednotného výkladu Úmluvy přislíbena společná snaha 

najít možnost, jak založit pravomoc ESD interpretovat Úmluvu. Téhož dne byla 

Úmluva přijata a otevřena k podpisu členským státům EHS.34 Zveřejněna byla 

9. října 1980 v Úředním věstníku č. L 266. Doprovázelo ji následné zveřejnění 

doprovodné zprávy v Úředním věstníku C 282, 31. října 1980. 

Úmluva vstoupila v platnost35 prvním dnem třetího měsíce následujícího po 

uložení sedmé listiny o ratifikaci. K tomu došlo 1. dubna 1991.36 Pro každý další 

stát, který Úmluvu ratifikuje později, vstupuje Úmluva v platnost po uplynutí stejné 

lhůty po uložení jeho listiny o ratifikaci. Pro Českou republiku Úmluva vstoupila 

                                                                                                                                                                  
Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations, held in Copenhagen on April 29 and 30, 
1974, s. 220 resp. s. 230 an., dostupné na adrese:  
http://books.google.cz/books?id=4Jk8_iiv3LAC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.  
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu 
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 
33 Po vzoru společného prohlášení, jež doprovázelo Bruselskou úmluvu.  
34 Podepsána byla ten den zástupci šesti původních členských států a Irska. Viz Zpráva, úvod, bod 6. 
35 Čl. 29 ŘÚ. 
36 Úmluva poprvé vstoupila v platnost pro Belgii, Dánsko, Francii, Itálii, Irsko, Lucembursko, 
Německo a Spojené království. Viz Bělohlávek, A. J., Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, C. H. 
Beck, Praha 2009, s. 2030. 

http://books.google.cz/books?id=4Jk8_iiv3LAC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.cz/books?id=4Jk8_iiv3LAC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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v platnost a je účinná od 1. července 2006.37 Podle podmínek čl. 30 ŘÚ má Úmluva 

v platnosti zůstat po dobu deseti let a automaticky se obnovovat vždy na dalších 

pět let, nedojde-li k výpovědi. Případná výpověď by měla účinky pouze ve vztahu 

ke státu, který ji učinil. 

Protokoly o výkladu Úmluvy byly dojednány až 19. prosince 1988. První 

protokol doprovází dvě prohlášení – o výměně informací a o povinnosti38 pro nově 

přistupující členské státy přistoupit k Protokolům. V platnost však První a Druhý 

protokol vstoupily až 1. srpna 2004. 

Úmluva, uvedená preambulí, sestává ze tří částí: 

Hlava I - Oblast působnosti  

Hlava II – Jednotné normy  

Hlava III – Závěrečná ustanovení. 

Úmluvu lze obecně charakterizovat jako mezinárodní smlouvu erga omnes, 

univerzální, uzavřenou a jednotně interpretovanou; jednotlivé tyto znaky spočívají 

v tom, že Římská úmluva:39 

1. obsahuje úpravu, která se bude aplikovat i na osoby z nesmluvních států, 

a to v každém případě, kdy půjde o řešení sporu před soudy na území smluvních 

států nebo při uplatňování nároku před příslušnými institucemi na území 

smluvních států – ŘÚ je smlouvou erga omnes, 

                                                        
37 Což uvádím, ačkoli jsem si vědoma, že částka Sbírky mezinárodních smluv obsahující Sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí o přistoupení České republiky (a dalších) k Úmluvě a prvnímu 
a druhému protokolu (pod č. 64/2006 Sb.m.s) byla rozeslána až 13. července. Bělohlávek z toho 
důvodu ve svém komentáři označuje 1. červenec 2006 jako vstup Úmluvy v platnost pro Českou 
republiku a 13. červenec 2006 jako den nabytí národní účinnosti. Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 37, 
s. 2030. Domnívám se však, že v souvislosti s tím, že je stanovena použitelnost Úmluvy již od 
1. července 2006 a není pochyb o tom, že je třeba ji na vztahy vzniklé od tohoto dne včetně použít, 
proto je od toho dne nejen platná v souladu s čl. 29 ŘÚ ale již i účinná. Vzhledem k tomu, že platnost 
a účinnost mezinárodních smluv není v zákoně č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv upravena tak jako u jiných právních předpisů, pozdější vyhlášení takovému 
označení účinnosti nebrání. 
38 Povinnost přistoupit k Římské úmluvě a k Prvnímu i Druhému protokolu, stejně jako k dalším 
smlouvám, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES nebo ke 
smlouvám, na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES a i k protokolům podepsaným stávajícími 
členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem, pak byla obecně zahrnována do Aktů o 
přistoupení, jako v případě čl. 5 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky (a dalších) 
a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie. 
39 Rozehnalová, N., Týč, V., K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech 
Evropské unie. In Ročenka evropského práva 1998, svazek IV., Brno, Masarykova univerzita v Brně, 
1999, s. 168-169. 
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2. neomezuje výběr práva na smluvní státy – a to nejen v případě 

uskutečněné volby práva, ale také v situaci bez výběru rozhodného práva, tedy 

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

přihlédnutí k právu v souvislosti s tzv. imperativními normami, ve všech těchto 

situacích se nemusí jednat pouze o právní řád členského státu,  

3. má přístup omezen pouze na členské státy ES - je smlouvou uzavřenou,  

4. a vzhledem ke znění čl. 18 a také existenci výše uvedených Protokolů, 

kterými získal ESD pravomoc k jednotné interpretaci této Úmluvy je smlouvou 

jednotně interpretovanou. V souladu s čl. 2 Prvního protokolu mohou klást otázky 

týkající se výkladu Úmluvy ESD nejen soudy tzv. poslední instance, ale i soudy 

odvolací. 

Považuji za vhodné na tomto místě shrnout i další charakteristické znaky 

Úmluvy a to z hlediska koncepce jejího obsahu. Úmluva respektuje projevy smluvní 

autonomie – základem úpravy je svobodná volba práva, dále stanovuje i pravidla 

pro případ absence volby práva a v neposlední řadě pracuje s ochranou 

tzv. slabších smluvních stran. 

3.2. GENEZE NAŘÍZENÍ 

Vídeňský akční plán z 3. prosince 199840 stanovil jako jednu z priorit 

souvisejících s implementací Amsterodamské smlouvy podstatnou revizi Římské 

úmluvy a její přeměnu do podoby komunitárního nástroje (v současnosti jde už 

o  nástroj unijní). 

Až 14. ledna 2003 vydala Komise Zelenou knihu o transformaci Římské 

úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy do podoby 

komunitárního nástroje a o její modernizaci41. Obdržela na ni přibližně 

80 odpovědí42. Na základě toho, že je podle reakcí Římská úmluva dobře známým 

                                                        
40 Úř. věst. C 19, 23. ledna 1999, s. 1 bod 40 c). 
41 COM (2002) 654 final. 
42 Dostupné na stránce: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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a oceňovaným nástrojem a že se většina odpovědí vyslovila pro její přeměnu na 

nařízení, představila komise 15. prosince 2005 Návrh Nařízení.43 

Při rozhodování, do jaké formy komunitárního nástroje Úmluvu převést, 

přicházela v úvahu forma směrnice, nebo forma nařízení. Obecným kladem 

směrnic je sice jejich flexibilita, ale nejspíše vzhledem k době potřebné k jejich 

provedení a k tomu, že už cílem Úmluvy bylo stanovit společná jednotná pravidla, 

čehož ovšem nebylo při implementaci Úmluvy v jednotlivých státech zcela 

dosaženo44, byla zvolena forma nařízení.45 

Domnívám se, že je užitečné vyzdvihnout, že v souvislosti s Návrhem 

Nařízení je považováno za „…pozoruhodné, že v rámci přípravy Návrhu Nařízení 

bylo upuštěno od praxe jinak obvyklé (…) spočívající ve zpracování různých analýz 

a studií…“46. Komise v Návrhu zdůrazňuje47, že se rozhodla neprovádět formální 

analýzu dopadu vzhledem k omezenému dopadu Návrhu na stávající právní rámec, 

protože cílem Návrhu není vytvořit nový soubor právních norem, ale vyjasnit 

a upřesnit znění Úmluvy a posílit tak právní jistotu bez zavádění nových prvků, 

které by mohly podstatně změnit stávající právní režim. Ovšem při porovnání znění 

Úmluvy a Návrhu se výše uvedené prohlášení Komise ukazuje být opakem pravdy. 

Navrhovaná úprava se v mnoha ohledech od Úmluvy značně odlišovala. Což se také 

stalo předmětem kritiky48, v některých ohledech dozajista přímo vyvolané 

tvrzením, že jde o pouhou modernizaci, která nepřináší žádné zásadní změny. 

                                                        
43 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy (Řím I), KOM (2005) 650 v konečném znění. Zde v bodu 2 důvodové zprávy Komise shrnuje 
hodnocení reakcí na Zelenou knihu. 
44 K jisté nejednotnosti pravidel Římské úmluvy v rámci jednotlivých států došlo proto, že se jako 
mezinárodní smlouva ve smluvních státech různě vnitrostátně implementovala. Například k situaci 
v Německu viz Lando, O., op. cit. sub 17, s. 162-163. 
45 Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 8. 
46 Ibidem, s. 9. 
47 Návrh Nařízení, důvodová zpráva, bod 2. 
48 Např. z pohledu britských autorů viz Dutson, S., A dangerous proposal – the European 
Commission’s attempt to amend the law applicable to contractual obligations, Journal of Business 
Law, září 2006, s. 608-618. Dickinson, A., Third-country Mandatory Rules in the Law Applicable to 
Contractual Obligations: So Long, Farewell, Auf Wiedersehen, Adieu?, Journal of Private 
International Law, duben 2007, sv. 3, č. 1, s. 53-88. Další kritika ze Spojeného Království viz pozn. 
č. 239. Některé ohlasy byly naproti tomu poměrně shovívavější – např. eufemistické vyjádření 
Landa a Nielsena, kteří Návrh hodnotí tak, že „…není revoluční…“, ačkoli dodávají, že „…Komise 
navrhuje několik zajímavých a značných změn, které považuje (Komise) za zdokonalení“. Viz Lando, 
O., Nilesen, P. A., The Rome I Proposal, Journal of Private International Law, duben 2007, sv. 3, č. 1, 
s. 30. Přes mírné hodnocení v úvodu článku se však v dalším textu nevyhýbají označení alespoň 
některých změn za kontroverzní – ibidem, s. 30, 34, 45. 
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Návrh Nařízení prošel několika vlnami kompromisních změn, 

nejintenzivněji se proměnil v roce 2007. V září 2007 byla na jednání právního 

výboru EP přednesena zpravodajem Dumitrescu zpráva49 obsahující 

43 kompromisních změn a v listopadu 2007 pak závěrečné kompromisní změny50 

obsahující 62 změn. Cesta k závěrečnému přepracování a následnému přijetí 

Nařízení už byla potom rychlá. K podpisu Nařízení Řím I došlo 17. června 2008. 

Nařízení je uvedeno Preambulí, která poskytuje určitá vodítka nejen pokud 

jde o cíle Nařízení, ale i pro výklad Nařízení. Samotné Nařízení se skládá ze čtyř 

kapitol: 

Kapitola I – Oblast působnosti 

Kapitola II – Jednotná pravidla 

Kapitola III – Ostatní ustanovení 

Kapitola IV – Závěrečná ustanovení. 

Přijaté znění Nařízení se v mnohém vrací zpět k formulacím a celkové 

koncepci Římské úmluvy.51 Nařízení stejně jako Úmluva obsahuje zásadu 

univerzální použitelnosti, takže rozhodným právem podle Nařízení může být 

jakýkoli právní řád, tedy i nečlenského státu. Z povahy Nařízení jako určitého 

druhu unijního nástroje plyne jeho obecná závaznost a přímá použitelnost 

(s přímým, bezprostředním účinkem). A také požadavek jednotného výkladu 

v rámci všech členských států. Oproti Úmluvě, ve spojení s Prvním a Druhým 

protokolem, mohou předběžné otázky týkající se výkladu Nařízení předkládat jen 

národní soudy poslední instance.52 

Protože je Nařízení Řím I nástupcem a modernizací Úmluvy, bylo při jeho 

tvorbě dbáno na to, aby bylo v souladu s nařízením Brusel I a nařízením Řím II, 

                                                        
49 Dostupná na 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/681/681958/681958en.p
df. Už předtím v červnu 2007 Komise zpracovala upravený text Návrhu Nařízení, který však ještě 
ponechával některé otázky (např. přepravní smlouvy nebo postoupení pohledávky) otevřené, 
dostupné na: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11150.en07.pdf.  
50 Dostupné na adrese: http://ebookbrowse.com/juri-oj-2007-1119-romei-am-en-pdf-
d130046549.  
51 Bělohlávek ve výsledném pojetí Nařízení vidí jediné pozitivum – odstranění některých 
terminologických a koncepčních problémů. Viz Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 12. 
52 Bývalý čl. 234 SES, dnes čl. 267 SFEU. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/681/681958/681958en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/681/681958/681958en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11150.en07.pdf
http://ebookbrowse.com/juri-oj-2007-1119-romei-am-en-pdf-d130046549
http://ebookbrowse.com/juri-oj-2007-1119-romei-am-en-pdf-d130046549
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s nimiž tvoří logicky propojenou soustavu upravující normy použitelné pro spory 

ze závazkových vztahů.53 

 

4. PŮSOBNOST ÚMLUVY A NAŘÍZENÍ  

4.1. ČASOVÁ PŮSOBNOST ÚMLUVY 

 Vzhledem k zákazu zpětné působnosti, stanoveném v článku 17 ŘÚ, se 

Úmluva použije na smlouvy uzavřené po dni, ke kterému Úmluva vstoupí v daném 

smluvním státě v platnost. Což v případě České republiky znamená, že pro nově 

vzniklé smlouvy spadající do rozsahu Římské úmluvy se tato použije od 1. července 

2006. Jak ale správně poukazuje Zpráva54, nic nebrání tomu, aby soud členského 

státu použil Úmluvu jako ratio scripta i na smlouvy uzavřené v době, kdy ještě 

Úmluva nevstoupila v platnost. 

4.2. ČASOVÁ PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ 

 Časovou působnost Nařízení Řím I určuje jeho článek 28 spolu s druhou 

větou článku 29. Nařízení se použije na smlouvy uzavřené ode dne 17. prosince 

2009. Výjimkou je článek 26, jenž se použije od 17. června 2009; šlo o potřebný čas 

pro vypracování seznamu mezinárodních úmluv, jejichž stranou je nebo jsou 

členský stát, resp. členské státy a které stanoví kolizní normy pro smluvní 

závazkové vztahy, aby bylo možno zveřejnit tento seznam do doby účinnosti 

Nařízení. 

4.3. VĚCNÁ PŮSOBNOST ÚMLUVY 

 Věcná působnost Úmluvy je v čl. 1 ŘÚ vymezena pozitivně (odst. 1, odst. 4) 

i negativně (odst. 2, 3). 

4.3.1. POZITIVNÍ VYMEZENÍ 

 Článek 1 odst. 1 ŘÚ stanoví, že Úmluva se použije na závazky ze smluv, které 

mají vztah k právu různých zemí. Z toho plyne nutnost existence mezinárodního 

                                                        
53 Viz Preambule, body 6 a 7. Srov. důvodovou zprávu k Návrhu Nařízení, bod 1.1. 
54 Zpráva, komentář k čl. 17 ŘÚ. 
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prvku v dané smlouvě. Samotný pojem mezinárodního prvku však Úmluva 

nedefinuje55.  

 Pomoci při interpretaci pojmu závazky ze smluv může judikatura ESD k čl. 5 

odst. 1 Bruselské úmluvy, který stanovuje pravomoc soudů (v procesní oblasti) 

právě pro závazky ze smluv.56 

Vztahem k právu různých zemí se rozumí jakýkoli případ kolize dvou a více 

právních řádů. A to i v případě koexistence více právních systémů v jednom státě, 

podle čl. 19 ŘÚ se pro účely určení rozhodného práva za zemi považuje každá 

územní jednotka, která má vlastní právní normy upravující smluvní závazkové 

vztahy. Pokud ale dojde ke kolizi čistě mezi různými právními řády v jednom státě, 

není stát povinen Úmluvu použít.57 

4.3.2. NEGATIVNÍ VYMEZENÍ 

 Negativní vymezení věcné působnosti je dáno taxativním výčtem otázek 

a smluvních závazků, na které se Úmluva nevztahuje. Jde o: 

 

a) otázky týkající se osobního stavu nebo způsobilosti fyzických osob 

k právům a právním úkonům, s výhradou článku 11; 

b) smluvní závazkové vztahy týkající se  

— závětí a dědění, 

— majetkových vztahů mezi manželi58, 

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

z   příbuzenství vzniklého manželstvím, včetně vyživovací povinnosti k dětem 

nemanželského původu; 

                                                        
55 Stejně jako náš ZMPSaP, viz výše příslušná kapitola. 
56 Např. Rozehnalová v této souvislosti zmiňuje rozhodnutí ESD 34/82 Peters v. Zuid a 9/87 SPRL 
Arcado v. SA Haviland. Viz Rozehnalová, N., Týč, V., Evropský justiční prostor : (v civilních 
otázkách), 1. vyd., Brno : Masarykova univerzita, 2005 1. vyd., dotisk, s. 44. 
57 „Článek 19 byl do Úmluvy zařazen kvůli Spojenému království (…) a podle jeho Contracts Act 1990 
se ŘÚ použije při řešení kolizí mezi právními řády různých částí Spojeného království.“ Viz Plender, R., 
Wilderspin, M., The European Contracts Convention, 2. vyd., Londýn: Sweet & Maxwell,  2001, s. 56. 
58 Úplné znění nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, 
kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. 
Tohoto nařízení se Česká republika neúčastní. Dostupné na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:CS:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:CS:PDF
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c) závazkové vztahy ze směnek, šeků a směnek vlastních a jiných 

převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných 

cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti59; 

d) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; 

e) otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a právnických 

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

vnitřní organizace nebo rušení obchodních společností, sdružení a právnických 

osob a osobní zákonné odpovědnosti jejich společníků a orgánů za závazky 

obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby; 

f) otázku, zda může zástupce zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíž účet 

tvrdí, že jedná, nebo zda může orgán obchodní společnosti, sdružení nebo 

právnické osoby tuto společnost, sdružení nebo osobu zavazovat vůči třetí osobě; 

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

a oprávněnými osobami; 

h) dokazování a soudní řízení s výhradou článku 14. 

 

 Kromě toho jsou čl. 1 odst. 3 vyloučeny z  působnosti Úmluvy pojistné 

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

EHS. Při rozhodování, zda je riziko umístěno na těchto územích, použije soud své 

vnitrostátní právo. Článek 1 odst. 4 dodává, že odst. 3 se nevztahuje na smlouvy o 

zajištění. Problematika smluv o zajištění je jiná, než u pojistných smluv, u kterých 

se musí brát v úvahu ochrana pojistníků. Proto se pro smlouvy o zajištění Úmluva 

použije.60 

 

 Důvody pro výslovné vyjmutí některých otázek z   působnosti Úmluvy se 

různí. Otázky týkající se osobního statusu jsou spojeny s personální příslušností 

osob, a proto jsou z   působnosti Úmluvy vyňaty, vyjma otázky případné 

nezpůsobilosti fyzické osoby v jiném státě než ve kterém se obě smluvní strany 

nacházely v době uzavření smlouvy (čl. 11 ŘÚ). Některé z otázek byly vyřazeny 

                                                        
59 Úmluva o jednotném směnečném zákonu a protokolu a Úmluva o jednotném šekovém zákonu a 
protokolu.   
60 Zpráva, k čl. 1, bod 11. 
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zejména z důvodu, že u nich převažuje povaha osobní nad povahou závazkovou 

(rodinné a manželské vztahy, včetně zákonné vyživovací povinnosti61). Další proto, 

že už pro ně existovala určitá mezinárodní úprava – jako v případě závazkových 

vztahů ze směnek a šeků.62 U jiných otázek to bylo z důvodu odlišného pojetí 

v anglosaském a kontinentálním právu – což je případ trustového práva, které je 

specifické právě pro anglosaské právní systémy.63 Další pak již tehdy byly 

předmětem harmonizace v rámci Evropských společenství (anebo se s jejich další 

harmonizací počítalo v budoucnu), jako v případě pojistných smluv, na základě 

kterých jsou kryta rizika umístěná na území členských států EHS, nebo v případě 

otázek upravených právem obchodních společností. 

4.4. VĚCNÁ PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ 

 Nařízení vymezuje svou věcnou působnost taktéž pozitivně i negativně. 

V zájmu přehlednějšího porovnání rozsahu věcné působnosti jsem sestavila 

tabulku srovnávající ustanovení Úmluvy s příslušnými ustanoveními Nařízení, ve 

které jsou zdůrazněny odlišnosti v Nařízení oproti Úmluvě. Podrobněji budou 

rozebrány níže. 

  

                                                        
61 Jakákoli jiná vyživovací povinnost založená smlouvou, i vůči členu rodiny, pokud není daná 
zákonem, však do rozsahu působnosti Římské úmluvy spadá. Viz Zpráva, k čl. 1, bod 3. 
62 Tzv. Ženevská úmluva - Úmluva o jednotném směnečném zákonu a protokolu a Úmluva o 
jednotném šekovém zákonu a protokolu.  
63 Spojené království je smluvní stranou Úmluvy o právu rozhodném pro trusty a jejich uznávání 
z 1. července 1985, v platnost vstoupila 1. ledna 1992. Viz Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 527. 
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4.4.1. POROVNÁNÍ ZMĚN VE VĚCNÉ PŮSOBNOSTI NAŘÍZENÍ OPROTI ÚMLUVĚ 

 POZITIVNÍ VYMEZENÍ VĚCNÉ PŮSOBNOSTI 

ŘÚ Nařízení Výraznější změny 

čl. 1 odst. 1 Čl. 1 odst. 1 věta 

první 

Výslovně smluvní závazky podle občanského 

a obchodního práva. Formulace věcné působnosti 

je tak v souladu s Nařízením Brusel I a Nařízením 

Řím II. 

čl. 19 čl. 22  

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ VĚCNÉ PŮSOBNOSTI 

ŘÚ Nařízení Výraznější změny 

 čl. 1 odst. 1 věta 

druhá 

Zejména věci daňové, celní, správní. 

čl. 2 písm. a) čl. 2 písm. a)  

čl. 2 písm. b) 

první bod 

čl. 2 písm. c)  

čl. 2 písm. b) 

druhý bod 

čl. 2 písm. c) Závazky mezi osobami ve vztazích považovaných 

rozhodným právem za vztahy s účinkem 

srovnatelným s manželstvím. 

čl. 2 písm. b) 

třetí bod 

čl. 2 písm. b) Vztahy považované rozhodným právem za vztahy 

s účinkem srovnatelným s rodinnými. Vyživovací 

povinnost bez zvláštního zdůrazňování 

nemanželských dětí. 

čl. 2 písm. c) čl. 2 písm. d)  

čl. 2 písm. d) čl. 2 písm. e)  

čl. 2 písm. e) čl. 2 písm. f)  

čl. 2 písm. f) čl. 2 písm. g)  

čl. 2 písm. g) čl. 2 písm. h)  

čl. 2 písm. h) čl. 3  

čl. 3 čl. 2 písm. j) Jiný okruh pojistných smluv, na něž se nepoužije. 

Blíže k tomu ve zvláštní kapitole. 

 Čl. 2 písm. i) Na rozdíl od Úmluvy, jsou vyloučeny závazky 

vyplývající z předsmluvního jednání, na ty se 

vztahuje Nařízení Řím II (viz jeho čl. 12). 
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4.4.2. POZITIVNÍ VYMEZENÍ 

 Nařízení se podle čl. 1 odst. 1 věty první vztahuje na smluvní závazkové 

vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů. Nová 

formulace je díky výslovnému uvedení vztahů občanskoprávních 

a  obchodněprávních v souladu s čl. 1 Nařízení Brusel I a čl. 1 Nařízení Řím II.64 

 Stejně jako Úmluva v čl. 19, upravuje čl. 22 Nařízení situaci, kdy existuje více 

právních řádů v jednom státě; ani nyní není členský stát povinen aplikovat 

Nařízení v případě čistě vnitrostátní kolize.65 

4.4.3. NEGATIVNÍ VYMEZENÍ 

 V případě úpravy smluvních závazkových vztahů je novinkou výslovné 

vyjádření čl. 1 odst. 1 věty druhé, že se Nařízení nevztahuje zejména na věci daňové, 

celní či správní. Na tyto okruhy vztahů se rozhodně nevztahovala ani Úmluva 

a takové vyjádření působí nadbytečně. Důvod pro něj lze opět spatřovat ve snaze 

vyjádřit zcela zřetelně soulad66 Nařízení Řím I s nařízeními Brusel I a Řím II. 

Taxativní výčet otázek a vztahů, na něž se Nařízení nevztahuje, jak je 

zvýrazněno ve srovnávací tabulce výše, se v zásadě jen mírně liší od vymezení 

v Úmluvě. Článek 1 odst. 2 stanoví, že se Nařízení nepoužije na: 

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

a právním úkonům, aniž je dotčen článek 13; 

b) závazky vyplývající z rodinných vztahů a ze vztahů považovaných 

rozhodným právem za vztahy se srovnatelnými účinky, včetně vyživovací 

povinnosti; 

c) závazky vyplývající z majetkových vztahů mezi manželi nebo mezi 

osobami ve vztazích považovaných rozhodným právem za vztahy s účinkem 

srovnatelným s manželstvím a na závazky ze závětí a dědění; 

                                                        
64 Preambule, bod 7. 
65 Článek 22 Nařízení se použije na situaci Spojeného království, ale i Kanady, Austrálie a některých 
provincií Spojených států – viz Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 14, s. 99. 
66 Preambule, bod 7. 
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d) závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a vlastních, šeků a jiných 

převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných 

cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; 

e) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; 

f) otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a jiných 

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

k právům a právním úkonům, vnitřního uspořádání nebo rušení obchodních 

společností, sdružení a jiných právnických osob, osobní odpovědnosti vedoucích 

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

g) otázku, zda může zmocněnec zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíž 

účet tvrdí, že jedná, nebo zda může orgán obchodní společnosti sdružení nebo 

právnické osoby tuto obchodní společnost, sdružení nebo právnickou osobu 

zavazovat vůči třetí osobě; 

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

a oprávněnými osobami; 

i) závazky vyplývající z předsmluvního jednání,  

j) určité konkrétní pojistné smlouvy - pojistné smlouvy vyplývající 

z činnosti prováděné jinými organizacemi, než jsou organizace uvedené v článku 2 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 

o životním pojištění, jejichž předmětem je poskytovat dávky zaměstnancům nebo 

osobám samostatně výdělečně činným, které patří k podniku či skupině podniků 

nebo k obchodu či skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přežití nebo v případě 

přerušení či omezení činnosti nebo v případě nemoci související s prací nebo 

pracovním úrazem. 

 Dále čl. 1 odst. 3 stanoví, že se Nařízení nevztahuje na dokazování a soudní 

řízení, aniž je dotčen čl. 18. 

 

 Podrobněji se ale zaměřím jen na další změny ve věcné působnosti Nařízení 

oproti Úmluvě zvýrazněné v tabulce výše. 

V čl. 1 odst. 2 písm. b) a c) se nově vedle závazků vyplývajících z rodinných 

vztahů, resp. z majetkových vztahů mezi manželi, objevují závazky vyplývající ze 

vztahů považovaných rozhodným právem za vztahy s účinky srovnatelnými 
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s rodinnými, resp. z majetkových vztahů mezi osobami ve vztazích považovaných 

rozhodným právem za vztahy s účinkem srovnatelným s manželstvím. Podle 

Zprávy měl výčet týkající se rodinných vztahů vyloučit z  působnosti Úmluvy 

veškeré věci rodinného práva, kvůli převaze osobní povahy. Na tom Nařízení nic 

nemění, nová formulace zahrnuje to, co předchozí v Úmluvě. Nařízení v nové 

formulaci reflektuje navíc společenský vývoj a související vývoj rodinného práva 

v některých státech67. 

Podle bodu 8 Preambule je potřeba vykládat pojem vztahů s účinky srovnatelnými 

s manželstvím a s jinými rodinnými vztahy v souladu s právem členského státu, 

jehož soud se sporem zabývá. Ponechává tedy tuto otázku k řešení legis fori, 

přičemž ale samotná ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. b) a c) ji, jak již bylo uvedeno,  

podrobují legis causae, v tomto ohledu Nařízení přináší prvek nejistoty, nutno 

ovšem podotknout, že zde vlastně pouze přejímá to, co se již objevilo dříve 

v Nařízení Řím II.68 Garcimartín Alférez69 tuto situaci chápe v Nařízení Řím II tak, 

že „…právní náležitosti takových vztahů jsou dány rozhodným právem. Ale lex fori 

určuje, zda mohou být považovány za vztahy se srovnatelným účinkem.“ Plender 

a Wilderspin k tomu dodávají, že pokud tomu tak je, tak to povede k různému 

rozsahu věcné působnosti Nařízení Řím II v jednotlivých členských státech.70 

Z čehož lze při stejném znění zmiňovaných obdobných ustanovení v Nařízení Řím I 

a jeho Preambuli dovodit i odlišný rozsah působnosti Nařízení v různých členských 

státech a tedy další odklon od idey jednotné úpravy kolizních norem (vyjádřené 

například v bodu 6 Preambule). 

 V souvislosti s vyživovací povinností bylo odstraněno zdůraznění této 

povinnosti k nemanželským dětem, které se už v dnešní době zdá být 

nadbytečným, ovšem Úmluva nechtěla nechat prostor pro pochybnosti.71 

 

                                                        
67 Zejména jde o institut manželství osob stejného pohlaví v některých členských státech, nebo jinde 
a to i v případě českého právního řádu o institut registrovaného partnerství podle zákona 
č. 115/2006 Sb. 
68 Preambule Nařízení Řím II, bod 10 a čl. 1 odst. 2 písm. a) Řím II. 
69 Garcimatín Alférez, F. J., The Rome II Regulation: On the way towards a European Private 
International Law Code, The European Legal Forum, 2007, č. 3, s. 81 pozn. č. 14. 
70 Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 57, s. 105 a 479-480. 
71 Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 57, s. 104. 
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 Poměrně zásadní změnou je nové vymezení okruhu pojistných smluv, 

na něž se Nařízení neaplikuje, čímž se výrazně zvětšuje okruh pojistných smluv, 

na které se Nařízení na rozdíl od Úmluvy použije. 

 

 Vzhledem k tomu, že Nařízení Řím I tvoří logicky propojenou součást 

úpravy závazkových vztahů v EU spolu s nařízeními Brusel I a Řím II, věcná 

působnost Nařízení Řím I, jako posledního přijatého z této trojice, tak má být 

s nimi v souladu72. Nařízení Řím I a Řím II by měla pokrývat komplexně oblast 

závazků, vyjma otázek výslovně vyloučených. K vymezení dělící čáry mezi nimi 

jsou používány různé způsoby, její základ je však obecně jasně dán ne/přítomností 

konsensu stran.73 

 S tím souvisí otázka, proč jsou v čl. 1 odst. 2 písm. i) Nařízení Řím I 

vyloučeny výslovně závazky z předsmluvního jednání (culpa in contrahendo), což 

je považováno74 za jeden z velmi podstatných rozdílů oproti Úmluvě. Tato 

problematika je začleněna do čl. 12 Nařízení Řím II.75 Bylo tak přihlédnuto 

k judikatuře, konkrétně např. rozsudku ESD ve věci Tacconi76, v kterém byly 

zodpovězeny předběžné otázky77 týkající se toho, podle kterého ustanovení 

Bruselské úmluvy se má žalovat závazek z předsmluvní odpovědnosti. Odpověď 

ESD byla, že v případě, „…kdy žádná ze stran na sebe dobrovolně nevzala žádný 

závazek v souvislosti s jednáním, které mohlo vést k uzavření smlouvy, a že právem, 

                                                        
72 Preambule, bod 7. 
73 Rozehnalová, N., Závazky ze smluv a jejich právní režim, Brno : Masarykova univerzita 2010, s. 
74-75. 
74 Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 557. 
75 Srov. Preambule Nařízení Řím I, bod 10 a Preambule Nařízení Řím II, bod 29. Vzhledem k tomu, 
že v členských státech náležejících ke kontinentálnímu právnímu systému je tato problematika 
řešena obdobně jako smluvní závazky, kdežto v systému common law nikoli, mohly by být zařazeny 
v kterémkoli z těchto nařízení. Převážilo ale jejich pojetí jako kvazideliktů a vedlo k zařazení všech 
závazků z předsmluvního jednání mezi mimosmluvní závazky. Viz Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 
553 a Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 293. Srov. Heiss, H., Party autonomy, in F. Ferrari and S. 
Leible (eds), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich: 
Sellier de Gruyter, 2009, s. 9. 
76 Rozsudek ESD č. C-334/00 ve věci Tacconi. 
77 Viz C-334/00 ve věci Tacconi: „1. Does an action against a defendant seeking to establish pre-
contractual liability fall within the scope of matters relating to tort, delict or quasi-delict (Article 5(3) 
of the Brussels Convention)? 
2. If not, does it fall within the scope of matters relating to a contract (Article 5(1) of the Brussels 
Convention), and if it does, what is "the obligation in question"? 
3. If not, is the general criterion of the domicile of the defendant the only criterion applicable?“ 
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které mohlo být porušeno je právo národního státu (zde Itálie), které stanoví, že 

při předsmluvním jednání musí strany jednat v dobré víře, je žaloba ve věci 

předsmluvní odpovědnosti žalobou ve věcech týkajících se protiprávního jednání či 

jednání, které je postaveno na roveň protiprávnímu jednání ve smyslu čl. 5 odst. 3 

Bruselské úmluvy.“78 Podle čl. 12 Řím II se určuje rozhodné právo nezávisle na tom, 

zda po předsmluvním jednání došlo ke konsensu – uzavření smlouvy, nebo nikoli. 

A proto se nepoužije Nařízení Řím I pro závazky vznikající z předsmluvního 

jednání, ani když k uzavření smlouvy skutečně došlo, na rozdíl od úpravy Římské 

úmluvy. Ta se na takové závazky vyplývající z předsmluvního jednání vztahovala79, 

resp. vztahuje, samozřejmě na ty vzniklé do doby účinnosti Nařízení Řím II 

11. ledna 2009.80 

4.5. TERITORIÁLNĚ PERSONÁLNÍ PŮSOBNOST ÚMLUVY 

V původním znění z roku 1980 byla aplikace Úmluvy teritoriálně omezena 

v čl. 27 na evropská území členských států Úmluvy včetně Grónska a všech území 

Francouzské republiky. K tomu existovalo ještě několik územních výjimek, kde se 

Úmluva neaplikovala, pokud daný stát neprohlásil o tom území opak.81 Článek 27 

byl zrušen čl. 2 odst. 1 Úmluvy o přistoupení z roku 1992.82 A proto je teritoriální 

působnost tzv. Konsolidovaná verze Úmluvy neomezená.83 

 Jedním za základních principů spjatých s Úmluvou je princip univerzality 

daný čl. 2 Úmluvy. Právo určené na základě ŘÚ se použije i v případě, že jde 

o  právo jiného státu než smluvního. Římská úmluva se proto použije univerzálně, 

                                                        
78 Viz odstavec 27  rozsudku ve věci Tacconi. Vycházela jsem z anglického znění. 
79 Viz Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 102. 
80 Srov. čl. 12 Nařízení Řím II ve spojitosti s jeho čl. 28 odst. 2. Zoll však v souvislosti s návrhem 
Společného referenčního rámce uvažuje i o možnosti, že některé závazky vyplývající 
z předsmluvního jednání do rozsahu působnosti Nařízení Řím II nespadnou a nadále by se pro ně 
proto použila Římská úmluva – viz Zoll, F., The DCFR as an instrument of the Autonomous 
Qualification Party autonomy, in F. Ferrari and S. Leible (eds), Rome I Regulation: The Law 
Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich: Sellier de Gruyter, 2009, s. 25. 
81 Viz text původní verze Úmluvy, dostupný na:  
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?checktexts=checkbox&TypeAffichage=sort_key&page=1&idReq=4&Submit
22=GO.  
82 Konsolidované znění Úmluvy, pozn. č. 4. 
83 Zvláště ve spojitosti s povinností států přistupujících ke Společenství přistoupit i k ŘÚ. 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?checktexts=checkbox&TypeAffichage=sort_key&page=1&idReq=4&Submit22=GO
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?checktexts=checkbox&TypeAffichage=sort_key&page=1&idReq=4&Submit22=GO
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?checktexts=checkbox&TypeAffichage=sort_key&page=1&idReq=4&Submit22=GO
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na jakékoli smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, nikoli jenom na 

vztahy s prvkem tzv. komunitárním, v současnosti musíme říci unijním.84 

4.6. TERITORIÁLNĚ PERSONÁLNÍ PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ 

 S ohledem na to, že „… je v zájmu předvídatelnosti výsledku sporů (ze 

smluvních závazků v rámci EU), jistoty ohledně rozhodného práva a volného pohybu 

soudních rozhodnutí, aby kolizní normy platné v členských státech určovaly stejný 

právní řád, bez ohledu na zemi soudu, u kterého byla žaloba podána“85, se nabízí 

otázka - před soudy kterých členských států bude nařízení aplikováno? 

Teritoriální působnost Nařízení je dána poslední větou čl. 29 v souvislosti 

s čl. 24 odst. 1 Nařízení. Nařízení je závazné a přímo použitelné ve všech členských 

státech v souladu se SES, z čehož plyne, že zdaleka nemusí jít o všechny členské 

státy EU. 

Vzhledem k zvláštnímu režimu Dánska86 a také Irska a Spojeného 

království87, který je dán protokoly o jejich postavení připojenými k SEU a SES, se 

tyto státy nemusely přijímání Nařízení účastnit. 

Dánsko se přijímání Nařízení neúčastní a Nařízení pro něj proto není 

závazné ani použitelné.88 Zůstává pro něj stále použitelná Římská úmluva.89 

Vzhledem k tomu, že Dánsko nemá možnost opt-in, přesto je několik možností, jak 

by se v budoucnu Nařízení mohlo účastnit.90 

Irsko naproti tomu oznámilo své přání se účastnit přijímání a používání 

Nařízení.91 

Situace Spojeného království byla proměnlivá. Na základě nespokojenosti 

s novou úpravou, kterou Nařízení mělo přinést v oblasti imperativních 

                                                        
84 Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 220. 
85 Viz Preambule, bod 6. Upraveno autorkou práce. 
86 Čl. 1, 2, 7 Protokolu č. 5 o postavení Dánska. Úř. věst. 1997 C 340/101.  
87 Čl. 1-4 Protokolu č. 4 o postavení Spojeného království a Irska. Úř. věst. 1997 C 340/99. 
88 Preambule Nařízení, bod 46.  
89 Čl. 24 odst. 1 Nařízení. 
90 Mohlo by například dojít k dohodě mezi Dánskem a ostatními členskými státy a EK o používání 
Nařízení ve vztahu k Dánsku jako tomu je v případě dohody o používání nařízení č. 44/2001 
(Brusel I) ze dne 19. října 2005, Úř. věst. L 299. Srov. Lando, O., Nielsen, P. A., op. cit. sub 48, s. 48-
51. 
91 Preambule Nařízení, bod 44. 
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ustanovení92, spotřebitelských smluv, smluv uzavřených prostřednictvím 

zprostředkovatele a postoupení pohledávky93, a na druhé straně s tím, že návrh se 

zvlášť nevěnoval pojistným smlouvám94, se Spojené království rozhodlo k Nařízení 

nepřistoupit a nadále se řídit Římskou úmluvou.95 Vzhledem k tomu, že výsledná 

podoba Nařízení se od původního návrhu odlišuje zejména v těchto sporných 

otázkách, vláda Spojeného království posléze změnila názor a v červenci 2008 

zahájila jednání o přistoupení. Na konci téhož roku rozhodla Komise o přijetí 

přístupu Spojeného království k Nařízení Řím I.96 

Naprosté jednotnosti v použití společných pravidel tedy není dosaženo ani 

Nařízením, neboť nenahrazuje Úmluvu ve všech členských státech.97 

 S územním rozdělením působnosti Úmluvy a Nařízení souvisí článek 1 

odst. 4 Nařízení, který dodává, že „členským státem“ se v Nařízení rozumějí 

všechny členské státy, na které se vztahuje toto nařízení98. Vyjma čl. 3 odst. 4 

a čl. 7, kdy se tímto pojmem rozumí všechny členské státy EU. 

 I Nařízení zůstává u principu univerzální použitelnosti (čl. 2 Nařízení). 

Právo určené na základě Nařízení se použije bez ohledu na to, zda je právem 

členského státu nebo nikoli. 

 Z hlediska personální působnosti Nařízení je zcela nepodstatná státní 

příslušnost nebo domicil99, Nařízení se použije při řešení sporů ze smluvních 

závazků před soudy členských států ve smyslu čl. 1 odst. 4. 

                                                        
92 Podrobněji k obavám z návrhu Nařízení v oblasti imperativních ustanovení a následnému vývoji 
po změně znění např. Harris, J., Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation, in 
Ferrari, F., Leible, S., Rome I Regulation/The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, 
München : Sellier-European Law Publishers, 2009, Rome I Regulation, zejména s. 286-290, 305-
308.  
93 Viz závěry Financial Markets Law Committiee  z roku 2006, duben a zejména říjen, č. 121, 
dostupné na: http://www.fmlc.org/papers/April06Issue121.pdf.  
94 Ibidem, duben 2006, s. 21-22 ve zkratce, podrobnější závěry týkající se pojistných smluv, květen 
2006, č. 113, dostupné na: http://www.fmlc.org/papers/March06Issue113.pdf. 
95 Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 14, s. 13. 
96 Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2008 k žádosti Spojeného království o přijetí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy. 
97 K jisté nejednotnosti při implementaci Římské úmluvy viz pozn. č. 44 
98 Viz teritoriální působnost Nařízení níže. 
99 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 73. 

http://www.fmlc.org/papers/April06Issue121.pdf
http://www.fmlc.org/papers/March06Issue113.pdf
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5. VZÁJEMNÉ VZTAHY NÁSTROJŮ UPRAVUJÍCÍCH KOLIZNÍ NORMY PRO 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY 

5.1. VZTAH ŘÍMSKÉ ÚMLUVY K OSTATNÍM MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM 

Článek 21 ŘÚ stanoví, že touto úmluvou není dotčeno použití mezinárodních 

úmluv, jejichž smluvní stranou smluvní stát je nebo se jí stane. Římská úmluva tedy 

dává přednost nejen veškerým mezinárodním úmluvám, kterými už je smluvní stát 

ŘÚ vázán, ale i v budoucnu uzavřeným. A to i za předpokladu, že se jedná o úmluvy 

čistě mezi smluvními státy ŘÚ. V případě střetu kolizní a hmotněprávní unifikace 

nevznikne žádný výkladový problém z toho důvodu, že přímá úprava má před 

kolizní přednost. Ovšem situace střetu dvou kolizních úprav, zvláště v případě, že 

druhá úmluva by obsahovala podobné ustanovení, by byla problematická.100 

 Římská úmluva dává smluvním státům značnou volnost nadále další úmluvy 

v této oblasti mezinárodního práva soukromého uzavírat. V případě, že si smluvní 

stát ŘÚ přeje uzavřít mnohostrannou úmluvu, která má jako jeden z hlavních cílů 

stanovit normy mezinárodního práva soukromého pro některou otázku, která 

spadá do působnosti  ŘÚ poté, co pro něj vstoupí Úmluva v platnost, upravuje čl. 24 

ve spojení s čl. 23 postup umožňující konzultace s ostatními smluvními státy ŘÚ. 

Pokud ve lhůtě po oznámení úmyslu uzavřít takovou mezinárodní úmluvu není 

oznamující stát požádán o konzultace žádným ze smluvních států ŘÚ anebo je, ale 

v roční lhůtě pro konzultace není dosaženo dohody, může mnohostrannou úmluvu 

uzavřít a vyrozumět prostřednictvím generálního tajemníka Rady Evropských 

společenství ostatní smluvní státy ŘÚ. 

 Možnost zprostředkování konzultací existuje i v případě jiných dohod, než 

těch uvedených v čl. 24 odst. 1 (zejména tedy dohod dvoustranných nebo 

mnohostranných, které ale upravují otázky přímo do působnosti ŘÚ nespadající) 

a   to pokud se smluvní stát ŘÚ domnívá, že taková dohoda poškozuje právní 

jednotu dosaženou ŘÚ. 

                                                        
100 Zpráva, komentář čl. 21 ŘÚ. Podrobněji k problematice tohoto druhu ustanovení Pauknerová, M., 
Odpojovací klauzule v mezinárodních smlouvách a v evropském mezinárodním právu soukromém 
in Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 0323-0619 Roč. 2008, č. 1 (2008), s. 89-101. 
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5.2. VZTAH NAŘÍZENÍ K MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM 

 Článek 25 odst. 1 Nařízení upravuje vztah Nařízení ke stávajícím 

mezinárodním smlouvám, jejichž stranou je jeden nebo více členských států 

Nařízení a které stanoví kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy tak, že jejich 

použití není Nařízením dotčeno. 

 Ovšem pokud jde o mezinárodní úmluvy uzavřené výlučně mezi členskými 

státy Nařízení, použije se mezi nimi v odpovídajícím rozsahu namísto takové 

úmluvy přednostně Nařízení (čl. 25 odst. 2). To přináší oproti ŘÚ značný posun, 

ovšem logicky to vyplývá z povahy typu právního aktu Unie, jakým nařízení je. Jiné 

řešení by upozadilo hlavní jednotící sílu Nařízení.101 

 Seznam úmluv podle čl. 25 odst. 1 je na základě čl. 26 zveřejněn v Úředním 

věstníku102, kde se zveřejňují i případná vypovězení těchto úmluv. 

 Podle bodu 42103 Preambule Nařízení měla Komise předložit Evropskému 

parlamentu a Radě návrh, za jakých podmínek by členské státy byly oprávněny 

v jednotlivých a výjimečných případech vlastním jménem sjednávat a uzavírat 

dohody se třetími zeměmi týkající se odvětvových oblastí a obsahující ustanovení 

o právu rozhodném pro smluvní závazky. Počítá se tedy nadále s určitou možností 

sjednávat v omezeném rozsahu nové mezinárodní smlouvy obsahující kolizní 

úpravu pro smluvní závazky v rámci určitých odvětví. Na tomto základě došlo 

k přijetí dvou nařízení.104 Pro sjednávání mezinárodních smluv na tomto poli má 

EU výlučnou pravomoc a tam, kde ji nevyužije, lze pro jednotlivé případy státům 

udělit povolení k uzavření smlouvy. Tu musí stát předložit Komisi, která ji na 

základě objektivních kritérií vyhodnotí, může i stanovit zásady pro jednání 

a   vyhodnocovat jeho výsledky a poté povolit uzavření smlouvy. Úprava je 

retroaktivní v tom smyslu, že státy jsou povinny uvést do souladu smlouvy 

uzavřené v minulosti.105 

                                                        
101 Viz Preambule, body 40-42. 
102 Úř. věst. C 343, 17.12.2010, s. 3—6. 
103 Podobně i bod 37 Preambule Nařízení Řím II. 
104 Nařízení Rady (ES) č. 664/2009 ze dne 7. července 2009 a Nařízení EP a Rady (ES) č. 662/2009 
ze dne 13. července 2009. 
105 K tomu např. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 51-53. 
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 V případě Nařízení stejně jako Úmluvy má v případě absence volby práva 

přednost případná unifikovaná přímá úprava před aplikací kolizních norem. 

5.3. VZTAH ÚMLUVY K PRÁVU SPOLEČENSTVÍ/UNIE 

 Před použitím Římské úmluvy má dle čl. 20 ŘÚ přednost použití kolizních 

norem pro smluvní závazkové vztahy ve zvláštních oblastech, které jsou nebo 

budou obsaženy v právních aktech orgánů ES (dnes již Unie) nebo ve 

vnitrostátních předpisech, které jsou harmonizovány provedením takových 

právních aktů. S ohledem na přání smluvních států ŘÚ vyjádřeném ve společném 

prohlášení106 by komunitární/unijní právní akty měly být s Úmluvou konzistentní. 

5.4. VZTAH NAŘÍZENÍ K OSTATNÍM USTANOVENÍM PRÁVA EU 

 Podle čl. 23 Nařízení i ono dává přednost ustanovením práva Unie, které ve 

zvláštních oblastech stanoví kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy107, 

ovšem s výjimkou článku 7 Nařízení, který obsahuje zvláštní úpravu pro pojistné 

smlouvy. 

5.5. VZTAH NAŘÍZENÍ K ÚMLUVĚ 

 Vzájemný vztah Nařízení a Úmluvy úzce souvisí s teritoriální působností 

obou a je vymezen čl. 24 odst. 1 Nařízení tak, že Nařízení Úmluvu v členských 

státech nahrazuje, kromě území členských států, které spadají do územní 

působnosti Úmluvy a na které se Nařízení nevztahuje v souladu s čl. 299 SES 

(čl. 349, 355 SFEU). Podrobněji o tom bylo pojednáno výše. 

 Článek 24 odst. 2 dodává, že v rozsahu, v jakém Nařízení nahrazuje Úmluvu, 

se jakýkoli odkaz na  ŘÚ považuje za odkaz na Nařízení. 

5.6. VZTAH ZMPSAP (A NOVÉHO ZMPS) A JEDNOTNÉ KOLIZNÍ ÚPRAVY PRO 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY V ÚMLUVĚ A NAŘÍZENÍ 

 Z časové posloupnosti účinnosti jednotlivých nástrojů upravujících v České 

republice kolizní normy pro smluvní závazky by se na první pohled zdálo, že tuto 

                                                        
106 Viz výše kap. Geneze Úmluvy. 
107 Kritiku čl. 23 Nařízení, zvláště s ohledem na to, že Nařízení zcela neharmonizuje kolizní  normy 
použitelné pro spotřebitelské smlouvy v souvislosti s tzv. Druhou generací směrnic o ochraně 
spotřebitelů viz  Garcimatín Alférez, F. J., The Rome I Regulation: Much ado about nothing?, The 
European Legal Forum, Issue 2, March/April 2008, s. I-66. 
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oblast v určitém čase vždy pokrývá jen jeden z nástrojů. Do 30. června 2006 zákon 

o mezinárodním právu soukromém a procesním, v období od 1. července 2006 do 

16. prosince 2009 Římská úmluva, od 17. prosince 2009 Nařízení Řím I. Římská 

úmluva se stala součástí právního řádu ČR a má na základě čl. 10 Ústavy aplikační 

přednost před zákony, pokud stanoví něco jiného.108 Nařízení je přímo 

použitelným předpisem práva EU a má také aplikační přednost109. Přesto však na 

poli smluvních závazků zůstává prostor i pro působnost zákona o   mezinárodním 

právu soukromém dosud účinného a posléze i jeho nového nástupce110. Je totiž 

nutné přihlédnout k rozsahu věcné působnosti Úmluvy i   Nařízení. 

 Ustanovení § 2 ZMPSaP111 dnes již jen stvrzuje přednost mezinárodních 

smluv, jimiž je ČR vázána, v případě kdy stanoví něco jiného. Což ovšem nebylo bez 

významu před tzv. euronovelou Ústavy.112 Některé smluvní typy a některé otázky 

jsou však z   působnosti Úmluvy i Nařízení vyňaty. Tomu bych se chtěla věnovat 

více. 

5.6.1. VZTAH ZMPSAP A ÚMLUVY 

Použití úpravy kolizních norem pro smluvní závazky v ZMPSaP na závazky ze 

smluv uzavřených během účinnosti Římské úmluvy. 

 Podle ustanovení čl. 1 odst. 3 ŘÚ se ustanovení Úmluvy nevztahují na 

pojistné smlouvy, na základě kterých jsou kryta rizika umístěná na území 

členských států EHS (a při rozhodování, zda je riziko umístěno na těchto územích, 

použije soud své vnitrostátní právo -  v případě České republiky § 10a odst. 2 

ZMPSaP). Na tyto se tedy použije úprava obsažená v § 10, § 10a, § 10b ZMPSaP. 

Důvod pro vynětí této skupiny pojistných smluv z  působnosti Úmluvy byl 

upřednostnit již harmonizovanou úpravu.113 Pro ostatní pojistné smlouvy – kryjící 

                                                        
108 Přísně logicky by se tak v případě, kdy Úmluva i zákon upravují určité otázky shodně, mělo 
použít zákona. Většinou se však stejně použije přímo Úmluva. Srov. Pauknerová, M., op. cit. sub 100, 
s. 90.   
109 Princi aplikační přednosti práva ES/EU byl vyvozen a formulován ESD poprvé v rozsudku ze dne 
15. července 1964 ve věci 6/64, Costa/ENEL . 
110 Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém ze dne 25. ledna 2012 vyšel v částce 
Sbírky zákonů č. 35 dne 22. března 2012. Podle § 125 má nový ZMPS nabýt účinnosti 1. ledna 2014. 
111 Podobně konstatuje nový ZMPS v § 2, že „zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo použitelných ustanovení práva 
Evropské unie“. 
112 Viz ústavní zákon č. 395/2001 Sb. 
113 Srov. Zpráva, k čl. 1, bod 10. 



 

31 
 

rizika umístěná mimo území členských států EHS - se použije obecná úprava 

Římské úmluvy. 

 Ze ZMPSaP se i nadále uplatní § 11a, § 11b a § 11e upravující některé kolizní 

normy pro závazkové vztahy z cenných papírů. Závazky z převoditelných cenných 

papírů v rozsahu vyplývajícím z jejich převoditelnosti jsou z  působnosti Úmluvy 

vyňaty čl. 1 odst. 2 písm. c). Ustanovení § 11e o finančním zajištění je implementací 

evropských směrnic114. Stejně tak se použijí § 11c a § 11d ZMPSaP upravující 

kolizní normy pro situace úpadku finanční instituce a úpadku pojišťovny 

a zajišťovny.115 

 Římská úmluva se vztahuje v souladu se svým čl. 10 i na zajištění smluvních 

závazků spadajících do rozsahu její působnosti, ale s ohledem na to, že Římská 

úmluva se „na věcná práva nevztahuje“116, vyvstává otázka, jak je to s případnými 

věcně právními účinky zajištění. Objevuje se názor117, že i takové účinky mezi 

smluvními stranami spadají pod obligační statut dané smlouvy. Tak takovou 

situaci řeší i náš ZMPSaP v rámci § 12 ve vztahu k movitostem. Jeho význam tedy 

zůstává zachován a pro otázky v něm uvedené se použije obligační statut určený na 

základě Úmluvy. Ovšem v případě věcně právních účinků ve vztahu ke třetím 

osobám se na základě § 11 ZMPSaP použije úprava věcných práv v § 5 a § 6 

ZMPSaP.  

ZMPSaP118 se logicky použije i na změny, zajištění a následky porušení 

smluvních závazků vyňatých z působnosti ŘÚ. 

5.6.2. VZTAH ZMPS(AP) A NAŘÍZENÍ 

Použití úpravy kolizních norem pro smluvní závazky v ZMPSaP na závazky ze 

smluv uzavřených ode dne 17. prosince 2009. 

  Vztah stávajícího ZMPSaP a Nařízení je obdobný výše popsanému vztahu 

s Úmluvou.  

                                                        
114 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o 
finančním zajištění, ve znění směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2009/44/ES. 
115 Tato úprava implementuje směrnice ES  - Směrnice 2001/17/ES z 19. 3. 2001 o sanaci a likvidaci 
pojišťovacích podniků, ve znění pozdějších předpisů; Směrnice 2001/24/ES z 4. 4. 2001, o sanaci a 
likvidaci úvěrových ústavů, ve znění pozdějších předpisů. 
116 Zpráva, k čl. 1, bod 2. 
117 Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 241 a názory tam uvedené. 
118 Viz § 11 ZMPSaP. 
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Vztah nového ZMPS a Nařízení 

 Nový zákon o mezinárodním právu soukromém má nabýt účinnost 1. ledna 

2014. Cenným zdrojem informací je v tomto případě důvodová zpráva119 k návrhu 

nového ZMPS. Při přípravě nového ZMPS bylo v souvislosti se smluvními závazky 

Nařízení Řím I samozřejmě bráno na zřetel. 

 Proto nový ZMPS upravuje v § 42 platnost formy právního jednání včetně 

smluv a logicky, „pokud jde o smlouvy, vztahuje se toto ustanovení na smlouvy, které 

jsou vyňaty z nařízení Řím I“.120 V ustanovení § 84 nového ZMPS je výslovně 

zdůrazněno, že úprava v hlavě pojednávající o závazkových právech se omezuje na 

otázky, které nespadají do rozsahu působnosti předpisů EU a mezinárodních 

smluv, ledaže tyto předpisy a smlouvy připouštějí úpravu v tomto zákoně. 

 Ustanovení § 87 nového ZMPS obsahuje kolizní normy pro smlouvy, 

na které se Nařízení Řím I nepoužije. Zejména jde o určité pojistné smlouvy (§ 87 

odst. 3 NZMPS), vyplývající z činnosti prováděné jinými organizacemi než jsou 

organizace uvedené v čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/83/ES 

ze dne 5. 11. 2002 o  životním pojištění. Dále také ustanovení chránící spotřebitele 

v případě úzké souvislosti vztahu s územím EU. Ustanovení § 87 odst. 4 upravuje 

ochranu spotřebitele v případě tzv. time-sharingu. 

 Na tomto místě je vhodné uvést, že s ohledem na to, že Nařízení upravuje 

kolizní normy pro individuální pracovní smlouvy (čl. 8 Nařízení) byla do nového 

ZMPS zahrnuta v § 89 norma pro pracovní poměr založený jinak než smlouvou. 

 Ustanovení § 91 nového ZMPS upravuje zajištění závazku, následky 

porušení a změny závazku a v § 92 započtení v zásadě v duchu odpovídající úpravy 

v článcích 14, 15 a 17 Nařízení a použije se opět pro otázky, které nejsou zahrnuty 

v Nařízení Řím I. Ovšem v případě zajištění spočívajícího ve zřízení věcného práva 

se použijí kolizní normy pro věcná práva – tedy vždy úprava v novém ZMPS 

                                                        
119 Poslední verze z května 2011 je dostupná na adrese:http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni%20navrh%20zakona%20o%20mezin.%20pravu%20soukromem_2011
_DZ.pdf a z této cituji, stránkování se mírně liší oproti sněmovnímu tisku vládního návrhu zákona, 
dostupném na adrese http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=364&CT1=0. 
120 Viz důvodová zpráva, s. 57. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni%20navrh%20zakona%20o%20mezin.%20pravu%20soukromem_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni%20navrh%20zakona%20o%20mezin.%20pravu%20soukromem_2011_DZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni%20navrh%20zakona%20o%20mezin.%20pravu%20soukromem_2011_DZ.pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=364&CT1=0
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(sedmá hlava).121 Pokud jde o movitosti, přistupuje § 70 NZMPS k určení 

rozhodného práva do jisté  míry obdobně jako § 12 ZMPSaP. 

 Nutno podotknout, že nový ZMPS komplexně zpracovává i řadu ustanovení 

implementujících směrnice EU, která doposud nebyla jen v   ZMPSaP ale 

i roztroušena v dalších zákonech.122 Na základě čl. 23 Nařízení není použití takové 

kolizní normy Nařízením dotčeno a takové kolizní normy obsažené v novém ZMPS 

tedy budou mít před Nařízením přednost. 

6. VOLBA PRÁVA 

 Následující kapitoly práce se budou věnovat v první řadě Nařízení Řím I, 

zaměřím se v nich ale i na srovnání Nařízení s Úmluvou. Úmluva i Nařízení v čl. 3 

odst. 1 stanoví, že „smlouva se řídí právem, které si strany zvolí.“ 

6.1. VOLBA PRÁVA JAKO PROJEV AUTONOMIE VŮLE STRAN 

Základním kamenem123 úpravy kolizních norem pro smluvní závazkové 

vztahy je respektování svobodné volby práva provedené smluvními stranami – 

tedy jednoho z projevů jejich smluvní autonomie124 vedle dalších projevů 

autonomie vůle stran jako jsou svoboda zvolit si smluvního partnera, svoboda 

formy smlouvy, svoboda tvorby obsahu smlouvy, svoboda vůle v otázkách 

ukončení smlouvy. Podobně jako i tyto ostatní projevy smluvní autonomie, ani 

svobodná volba práva však není absolutně neomezená, o jejích omezeních bude 

pojednáno níže. Ovšem v tom smyslu, že si lze zvolit jakýkoli platný právní řád, je 

                                                        
121 Důvodová zpráva, s. 67. V souvislosti s čl. 14 odst. 1 Nařízení říká Preambule v bodě 38, že 
vzhledem k použitému výrazu „vztah“ mezi postupitelem a postupníkem se tento článek použije i 
na věcněprávní dopady postoupení v právních řádech, ve kterých úprava těchto otázek nespadá do 
závazkového práva. Toto vychází ze situace, kdy v některých členských státech se převod 
pohledávky postoupením považuje dle národní koncepce za věc majetkového (věcného) práva a 
nepodléhalo by tak čl. 12 ŘÚ. Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 1539. 
122 Viz důvodová zpráva, s. 45. 
123 Srov. Preambule Nařízení, bod 11. 
124 Smluvní autonomie, resp. autonomie vůle stran byla již v době vzniku ŘÚ všeobecně uznávaným 
principem smluvního práva i v rámci mezinárodního práva soukromého. Srov. Zpráva, k čl. 3, body 
1 a 2. Dále také Wilderspin, M., The Rome I Regulation: Communitarisation and Modernization of 
the Rome Convention, ERA-Forum Volume 9, Number 2, s. 87 an. 
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úprava volby práva v Nařízení i v Úmluvě volbou neomezenou.125 Zaměřím se 

nejdříve na samotnou volbu práva. 

Volbu práva jako projev autonomie vůle lze z hlediska teorie mezinárodního 

práva soukromého charakterizovat jako, „…shodný projev vůle účastníků o tom, 

kterým právem se má řídit jejich právní vztah…“.126 Tím se volba práva řadí mezi 

skutečnosti významné pro právní vztah a lze ji označit jako hraniční určovatel lex 

electa nebo lex voluntatis127, neboť je skutečností rozhodnou pro určení 

obligačního statutu. V případě provedení volby práva stranami se použije zvolené 

právo jako rozhodné a nedojde tak k použití náhradních hraničních určovatelů. 

Pokud si subjekty smluvního závazkového vztahu zvolí rozhodné právo 

samy, zvyšuje se jejich právní jistota a zároveň si tak mohou vybrat právní řád, 

který bude nejlépe vyhovovat jejich požadavkům. Na to má ovšem vliv, zda jde 

o  volbu práva kolizní, nebo materiální. Materiální volba práva závisí na tom, zda 

kogentní ustanovení právního řádu, který by jinak byl rozhodný pro daný právní 

vztah, nejsou v rozporu s právem zvoleným, pokud jsou, volba práva není platná.  

V takovém případě podle Kučery ani nejde o skutečnou volbu práva.128 Naproti 

tomu při kolizní volbě práva se zvolené právo použije stejně, jako by se použilo 

právo jinak rozhodné. Úmluva i Nařízení pracují s kolizní volbou práva ve svých 

článcích 3 odst. 1, avšak v čl. 3 odst. 3 ŘÚ a čl. 3 odst. 3 a odst. 4 Nařízení jde svým 

způsobem o materiální volbu práva. Celkově jde tedy o kombinaci možnosti 

skutečně si zvolit právo rozhodné pro smlouvu ovšem jen pokud se tím smluvní 

strany nesnaží vyhnout kogentním ustanovením právního řádu, který by byl 

v případě neučinění volby práva nevyhnutelně použitelným. Taková situace ale 

volbu práva nezneplatňuje, kromě zvoleného práva se jako rozhodná prosadí 

i   kogentní ustanovení práva země, v níž se v okamžiku volby práva nacházejí 

všechny ostatní prvky (jiné než samotné provedení volby práva) významné pro 

danou situaci129 (čl. 3 odst. 3 Nařízení). Stejně tak se prosadí i kogentní ustanovení 

                                                        
125 Kučera, Z. op. cit. sub 2, s. 133. 
126 Ibidem, s. 124. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem, s. 133. 
129 Je třeba poznamenat, že použití pojmu „situace“ v čl. 3 odst. 3 a 4 Nařízení je považováno v české 
verzi za nevhodné. Bělohlávek je názoru, že lepší by bylo použít v tomto kontextu „skutkový a 
právní stav“ – viz Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36 s. 583. I já souhlasím s tím, že jde nejspíše o 
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práva Společenství/Unie i kogentní ustanovení pocházející z práva Unie provedená 

v členském státě sídla soudu, jestliže se všechny ostatní prvky pro situaci 

významné nacházejí v jednom nebo více členských státech. 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že Nařízení už nadále nepoužívá 

legislativní zkratku „kogentní ustanovení“ pro ustanovení od nichž se nelze 

smlouvou odchýlit z čl. 3 odst. 3 Úmluvy. V Nařízení se už neobjevuje zřejmě kvůli 

důslednému odlišení kogentních ustanovení od imperativních ustanovení, což 

v některých jazykových verzích činilo problémy. Nařízení hovoří o kogentních 

ustanoveních soukromého práva vždy popisně jako o ustanoveních, od nichž se 

nelze smluvně odchýlit, viz nejen čl. 3 odst. 3, odst. 4 Nařízení Řím I ale i čl. 6 

odst. 2, čl. 8 odst. 1. 

6.2. POVAHA DOHODY O VOLBĚ PRÁVA 

Dohoda o volbě práva tvoří samostatné smluvní ujednání – není právně 

závislá na smlouvě, kterou byl založen právní vztah, pro který byla volba práva 

učiněna, ačkoli je technicky často součástí textu hlavní smlouvy.130 

Existence a platnost souhlasu stran s volbou práva se určuje samostatně 

podle ustanovení Úmluvy (viz čl. 3 odst. 4 odkazující na čl. 8, 9 a 11 ŘÚ) nebo 

Nařízení (viz čl. 3 odst. 5 odkazující na čl. 10, 11 a 13 Nařízení). S výjimkami tam 

uvedenými jsou otázky materiální a formální platnosti souhlasu stran s volbou 

práva podrobeny zvolenému právu (lex causae). 

Tento přístup je obecně předmětem určité kritiky z důvodu, že je nelogické, 

aby se volba práva řídila právem, které je teprve touto volbou určeno. 

Argumentuje se tak ve prospěch použití legis fori131. Posouzení platnosti souhlasu 

s volbou práva podle legis causae však dává subjektům smlouvy možnost předvídat 

řešení, zvláště vzhledem k tomu, že jim zpravidla není v době provedení volby 

práva vůbec známo, v jakém státě bude řešen případný budoucí spor. V případě 

                                                                                                                                                                  
mechanický, dalo by se říci „otrocký“ překlad z anglické jazykové verze a bylo by stylisticky i právně 
čistší použití jiného termínu, domnívám se však, že v celkovém kontextu všech ustanovení Nařízení 
by pojem „situace“ neměl činit potíže ani v češtině. Za pozornost stojí, že pojem „situace“ je 
kritizován i v zahraničí – viz Harris, J., op. cit. sub 92, s. 334 pozn. č. 216. 
130 Kučera, Z., Ibidem, s. 131. 
131 Použití legis fori pro posouzení platnosti dohody o volbě práva je typickým přístupem 
vnitrostátní právní úpravy. Viz Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 131-132. Kouknout do staršího vydání 
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Úmluvy i Nařízení se prosadil názor, že podřízení platnosti souhlasu s volbou práva 

zvyšuje právní jistotu subjektů.132 

K tomu je dobré si uvědomit, že platnost dohody o volbě práva se má řídit 

„…právním řádem, který takové ujednání umožňuje“133 a tato možnost je Úmluvou, 

resp. Nařízením v členských státech unifikována, jednotná jsou tedy i omezení 

volby práva. A v případě posouzení platnosti souhlasu stran s volbou práva se 

proto „nejedná o generální platnost ve smyslu dovolenosti dohody o volbě práva“134, 

ta je vymezena přímo možnostmi danými legis fori, jehož jsou Úmluva nebo 

Nařízení součástí, nýbrž o posouzení otázek týkajících se přímo souhlasu s touto 

volbou. 

6.3. VÝSLOVNÁ VOLBA PRÁVA 

 Ustanovení čl. 3 odst. 1 druhá věta Nařízení i  ŘÚ stanoví: „Volba musí být 

vyjádřena výslovně nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo z okolností 

případu.“  První a pro strany nejjistější možností je tedy zvolit si rozhodné právo 

výslovně. Což mohou učinit i ústně135, ovšem vhodnější z hlediska právní jistoty je 

určit rozhodné právo písemně. Často se tak děje, viz kapitola výše, přímo v rámci 

smlouvy, které se volba práva týká. 

 V současnosti je dokonce ustanovení o volbě rozhodného práva obvyklé 

nejen ve smlouvách (nebo smluvních podmínkách) s mezinárodním prvkem, ale 

i  v těch smlouvách, kde se existence mezinárodního prvku třeba jen dá 

očekávat.136 

6.4. KONKLUDENTNÍ VOLBA PRÁVA 

Stejně jako ŘÚ Nařízení umožňuje volbu práva nejen výslovnou ale 

i  implicitní, tzv. konkludentní. Soud tak může stejně jako v případě Úmluvy 

shledat, že strany učinily volbu práva, ačkoli ji nevyjádřily ve smlouvě výslovně, ale 

až poté, co zváží jednotlivá ustanovení smlouvy a okolnosti daného případu. 

                                                        
132 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 112-114.  
133 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 131. 
134 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73 s. 114. 
135 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 134. 
136 Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 683. 
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S konkludentní volbou Návrh Nařízení spojoval vyvratitelnou právní 

domněnku, že pokud se strany dohodly na soudu nebo soudech určitého členského 

státu, které budou řešit jejich spory týkající se smlouvy, (…) má se za to, že strany 

rovněž zvolily právní předpisy tohoto členského státu.137 V platném znění Nařízení 

se nakonec neobjevila a bod 12 Preambule upřesňuje, že dohoda o volbě soudu 

může být jedním z hledisek při rozhodování, zda volba práva s dostatečnou 

určitostí (slovy Nařízení jasně) vyplývá z ustanovení smlouvy. Lze proto použít 

Zprávu138, která v souvislosti s dohodou o volbě soudu zdůrazňuje, že je třeba 

kromě ní uvážit i ostatní ustanovení smlouvy a všechny okolnosti případu. Dalšími 

vodítky k tomu, že strany si zvolili jako rozhodné určité právo, může být například 

výslovná volba práva v souvisejících vztazích mezi totožnými smluvními stranami, 

výslovná volba práva stranami v předsmluvním jednání, kdy volba práva byla 

později opominuta bez zjevného úmyslu změny, jakož i odkaz na konkrétní články 

určitého právního předpisu atd.139 

Požadavek, aby v případě volby konkludentní, volba práva vyplývala jasně 

z  ustanovení smlouvy nebo z okolností případu, se liší od toho v Úmluvě. Římská 

úmluva se spokojila s tím, pokud volba práva vyplývala z ustanovení smlouvy nebo 

okolností případu s dostatečnou jistotou (čl. 3 odst. 1 ŘÚ). Jak je však 

podotýkáno140, není zcela jasné, zda má tato změna hlubší smysl a stanovuje 

požadavek rovnocenný nebo přísnější. Bělohlávek141 i Heiss142 jsou názoru, že tato 

změna pouze sjednocuje znění požadavku napříč členskými státy, protože se 

v případě Úmluvy v některých jazykových verzích lišilo.  Lando a Nielsen143 tuto 

změnu považují za vítanou, protože podle nich nastoluje vyšší úroveň pro 

posuzování existence konkludentní volby práva než podle Úmluvy. 

Na závěr je třeba dodat, že i konkludentní volba práva musí být volbou 

skutečnou. A je třeba mít na mysli, že obsahem vůle stran může být i zvolení 

možnosti rozhodné právo si nezvolit. 

                                                        
137 Čl. 3 odst. 1 věta třetí návrhu nařízení. 
138 Zpráva, k čl. 3 odst. 1., bod 3. 
139 Ibidem. 
140 Bělohlávek, A. J., op. cit. sub 36, s. 601-602. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 102. 
141 Bělohlávek, ibidem. 
142 Heiss, H., op. cit. sub 75, s. 1. 
143 Lando, O., Nielsen, P. A., The Rome I Regulation, Common Market Law Review 45: 1687 – 1725, 
2008, s. 1698. 
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6.4.1. HYPOTETICKÁ VOLBA PRÁVA 

Jak zdůrazňuje Zpráva, čl. 3 odst. 1 ŘÚ neopravňuje soud k tomu, aby 

vyvozoval, jak by strany mohly provést volbu práva, když strany neměly jasný 

úmysl volbu učinit. To už by překračovalo meze hledání projevu vůle smluvních 

stran a namísto konkludentní volby práva by šlo o tzv. hypotetickou volbu, což je 

nepřípustné. 

Situace absence volby, o níž bude podrobněji pojednáno níže, se řeší 

náhradními hraničními určovateli, z nichž v případě čl. 4 Úmluvy stojí na prvním 

místě právo země, s níž smlouva nejúžeji souvisí. V souvislosti s tím, že čl. 3 odst. 1 

ŘÚ hypotetickou volbu neumožňuje, podotýká Rinze144, že konstrukce nejužšího 

spojení a dalších domněnek vede k použití práva, které by si byly zvolily rozumné 

smluvní strany, a v tomto smyslu čl. 4 ŘÚ hypotetickou volbu práva v určité míře 

chrání. Ačkoli neexistenci volby práva řeší Nařízení relativně odlišně, dalo by se 

totéž říci i o čl. 4 Nařízení. Jak jinak ale v případě absence volby práva určit 

rozhodné právo, než za pomoci určitých zobecněných pravidel? Takové řešení je 

namístě, soud se ovšem musí těchto pravidel držet a určit díky nim rozhodné 

právo pro smlouvu, namísto snahy vyfabulovat volbu práva učiněnou stranami, 

když tato z ustanovení smlouvy nebo okolností případu jasně neplyne. 

6.5. ŠTĚPENÍ SMLUVNÍHO STATUTU 

Třetí věta čl. 3 odst. 1 Nařízení (stejně jako Úmluvy) dovoluje štěpení 

obligačního, resp. smluvního statutu (tzv. dépeçage) na základě volby práva, tedy 

volbu rozhodného práva i pro část smlouvy. Lze si tak zvolit právo právě jen pro 

část smlouvy (částečná volba práva). Nebo pro různé součásti smlouvy mohou být 

zvolené jako rozhodné různé právní řády (dílčí volba práva145). 

Možnost štěpení obligačního statutu prostřednictvím dílčí volby práva byla 

už při přípravě Úmluvy některými odborníky kritizována.146 Podle nich by se 

smlouva měla v zásadě celá řídit jediným právem, ledaže se ovšem skládá 

                                                        
144 Rinze, J., The Scope of Party Autonomy under the 1980 Rome Convention on the Law Applicable 
to Contractual Obligations, Journal of Business Law, červenec 1994, s. 413. (Resp. s. 3 v elektronicky 
dostupné verzi prostřednictvím Westlaw International) 
145 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 109. 
146 Zpráva, k čl. 3, bod 4. 
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z několika oddělitelných, vzájemně nezávislých smluvních závazků jak právně tak 

z hlediska hospodářského. V takovém případě vychází možnost volby různých 

rozhodných právních řádů pro různé závazky z principu smluvní autonomie, 

a  proto nepovažovali za nutné, aby se úprava štěpení smluvního statutu vůbec 

v Úmluvě objevila. Převážil však názor, že možnost štěpení smluvního statutu na 

základě volby práva je přímo spojena s principem smluvní autonomie a umožňuje 

zvolit různé rozhodné právo nejen pro ucelené, odlišené závazky, ale i pro různé 

otázky. Kučera například považuje možnost podrobit různé části smlouvy různým 

právním řádům za „…účelné pro některé vedlejší otázky spojené např. se způsobem 

plnění, uplatňováním vad apod“.147 V případě těchto konkrétních otázek dokonce 

samo Nařízení v čl. 12 odst. 2 stanoví, že se kromě rozhodného práva bere v úvahu 

právo země, v níž se plnění uskutečňuje. 

Volba různého práva pro různé části smlouvy nesmí samozřejmě působit 

vnitřní rozpory. Panuje všeobecná shoda v tom, že pro stejné otázky ani pro tentýž 

právní vztah jako celek nemůže být rozhodných více různých právních řádů 

současně.148 Kučera149 k tomu dodává, že pokud by zvolené právní řády 

upravovaly danou otázku shodně a výsledek, ke kterému by vedly, by se nelišil, 

potom by takovou volbu práva stranami bylo možno respektovat. V opačném 

případě se stává projev vůle subjektů o volbě práva neurčitým a nesrozumitelným 

a lze jej pokládat za neplatný. 

Za předpokladu, že by bylo rozhodné právo zvoleno pouze pro část smlouvy 

a pro ostatní části nikoli, nelze z této částečné volby práva bez uvážení dalších 

okolností usuzovat na konkludentní volbu práva pro celou smlouvu.150 

I v případě štěpení smluvního statutu lze volbu provést výslovně nebo 

konkludentně. 

                                                        
147 Ibidem, s. 136. 
148 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 110. Kučera, Z., op. cit. sub 2, s 136-137. 
149 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 137. 
150 Zpráva, k čl. 3, bod 4. 
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6.6. ČASOVÁ VOLNOST PRO PROVEDENÍ VOLBY PRÁVA 

Strany mají v souladu se zásadou smluvní autonomie značný prostor nejen 

v tom ohledu, že je na nich, zda vůbec volbu práva provedou, ale i z hlediska toho, 

kdy může být volba práva provedena, nebo kdy může být změněna. 

Po vzoru Úmluvy i Nařízení umožňuje stranám volbu práva provést 

kdykoliv dodatečně nebo ji měnit novou dohodou. Nepodstatné přitom je, zda 

strany už dříve volbu práva provedly, či nikoli a rozhodné právo se určovalo na 

základě jiných ustanovení Nařízení/Úmluvy. 

Změny rozhodného práva učiněné po uzavření dané smlouvy však nemají 

vliv na formální platnost této smlouvy dle čl. 11 Nařízení (čl. 9 ŘÚ), ani se 

nepříznivě nedotýkají práv třetích osob, ta zůstávají zachována. 

Záleží na subjektech smlouvy, zda dodatečná volba práva nebo jeho změna 

bude působit od jejího sjednání (ex nunc) nebo zpětně od vzniku právního vztahu 

(ex tunc). Nebude-li účinnost změny/dodatečné volby práva stranami určená, 

„…bude třeba mít za to, že jejich projev vůle směřuje k tomu, aby ujednání mělo 

zpětnou účinnost k okamžiku založení právního poměru.“ 151 S čímž lze souhlasit, 

vzhledem k tomu, že znění poslední věty čl. 3 odst. 2 Úmluvy (i Nařízení) vlastně 

s retroaktivitou volby práva počítá.152 

  

6.7. PŘEDMĚT VOLBY PRÁVA 

 Co vlastně může být zvoleno? V době přípravy Nařízení vyvstala otázka, jak 

v budoucnu vykládat pojem „právo“ obsažený ve volbě práva.153 Zda nadále 

umožnit stranám zvolit si jen právní řád určitého státu, nebo umožnit volbu 

nestátních souborů právních pravidel. 

                                                        
151 Ibidem, s.136. 
152 Srov. Nygh, P., Autonomy in International Contracts, Clarendon Press Oxford, 1999, s. 102. Nygh 
sám nepovažuje v případě neurčení působnosti změny volby práva její retroaktivitu ale ani opačný 
postup za automatický, ovšem k podpoře retroaktivity změny volby viz názory tam citované v pozn. 
č. 145. Objevuje se i názor, že změna volby práva musí mít retroaktivní účinek - viz Rozehnalová, N., 
op. cit. sub 73, s. 111-112. 
153 Zelená kniha, otázka č. 8. 
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 Ustanovení čl. 3 odst. 2 Návrhu Nařízení stranám dovolovalo, s cílem dále 

posílit jejich svobodnou volbu154, zvolit si jako rozhodné právo zásady a normy 

hmotného závazkového práva uznávané na úrovni mezinárodní i na úrovni 

Společenství. Otázky, které těmito zásadami nebo normami nejsou výslovně 

řešeny, se měly řešit v první řadě podle obecných zásad, z nichž vycházejí a není-li 

jich, potom podle rozhodného práva určeného jako v případě absence volby. Mělo 

být umožněno zvolit si zejména zásady UNIDROIT, zásady PECL nebo případný 

budoucí volitelný nástroj Společenství. Ovšem volba lex mercatoria obecně, jakožto 

nedostatečně přesného, měla zůstat zakázána, dovoleny měly být jen výše uvedené 

součásti lex mercatoria.155 

 Toto navrhované ustanovení bylo vnímáno některými odborníky jako 

vítaný pokrok156, jinými však minimálně značně kontroverzní až odmítané157 

a   nakonec se neprosadilo. Hlavním argumentem proti byl nedostatek 

demokratických kořenů.158 Ve zprávě právního výboru EP o kompromisních 

změnách159 je změna textu návrhu Nařízení odůvodněna jen velice stručně tak, že 

se považuje za vhodnější odkázat na použití souborů nestátních norem 

v Preambuli160 a nikoli přímo v textu Nařízení. 

 Strany si tedy ani nadále nemohou (v případě sporu rozhodovaného 

u  soudů v členských státech) zvolit nejen lex mercatoria jako takové, ale ani jeho 

                                                        
154 Srov. důvodovou zpráva k Návrhu Nařízení, k čl. 3. 
155 Ibidem. 
156 Podporu možnosti zvolit si jako rozhodné právo lex mercatoria – v širším smyslu, zahrnujícím 
jak určité ucelené soubory nestátních norem, tak ve smyslu norem, které chtěl Návrh vyloučit – 
vyjadřovali někteří autoři již dávno před přípravou Nařízení. Viz Lando, O., Nielsen, P. A., op. cit. sub 
48, s. 30-31, sami autoři a další, viz díla tam uvedená v pozn. č. 9. Ibidem, s. 32-33 – Zde označují 
Lando a Nielsen navrhovanou změnu oproti Úmluvě (z jejich pohledu kompromisní) jako 
vylepšení/pokrok, ale dali by přednost tomu, kdyby bylo umožněno zvolit si lex mercatoria jako 
takové, pro což viděli podporu samotném textu Návrhu. 
157 Pauknerová se k této otázce nestavěla zcela odmítavě, ale za zásadní považovala jednoznačné 
vymezení postupu v případě, že zásady smluvního práva určitou otázku neupravují. Viz 
Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 261. Lando, O., Nielsen, P. A., op. cit. sub 48, s. 31 pozn. č. 9 uvádějí 
jako předního odpůrce takové možnosti volby nestátních pravidel Lagarda. Kučera považuje lex 
mercatoria za prostředek překlenování rozdílů mezi národními právními řády a proto užitečný pro 
právní jistotu stran, ale s pojetím legis mercatoriae jako zvláštního právního systému nesouhlasí, 
strany si taková pravidla mohou vložit do smlouvy, která se však musí opírat o určitý právní řád. 
Viz Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 218-219. 
158 Viz Lando, O., Nieslen, P. A., op. cit. sub 143, s. 1697. 
159 Zpráva právního výboru EP o kompromisních změnách, s. 3, změna č. 5, dostupná na 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/681/681958/681958en.p
df. 
160 Preambule, bod 13. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/681/681958/681958en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/681/681958/681958en.pdf
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části sestávající z mezinárodně uznávaných zásad a norem smluvního práva.161 

Pravidla nestátního původu mohou strany nadále pouze vtělit do smlouvy nebo na 

ně odkázat, stejně jako mají tuto možnost v případě smluv bez mezinárodního 

prvku162, ale tak jako je v tom případě jejich použití limitováno národním právem, 

v případě smluv s mezinárodním prvkem je jejich použití možné jen v mezích 

rozhodného práva. Stranami zvolená nestátní pravidla se použijí přednostně před 

dispozitivními ustanoveními rozhodného práva, ale nezabrání použití kogentních 

ustanovení rozhodného práva. 

 Preambule v bodu 14 uchovává alespoň část z původního návrhu, který 

chtěl podle důvodové zprávy umožnit mezi nestátními pravidly volbu případného 

budoucího nástroje Společenství, když říká, že pokud EU vhodným právním 

nástrojem přijme normy smluvního závazkového práva, včetně standardních 

smluvních podmínek, může takový nástroj stanovit, že smluvním stranám je 

dovoleno tyto normy uplatňovat. V tomto případě by šlo o dovolenou volbu práva. 

6.8. OMEZENÍ AUTONOMIE VŮLE  

 Navážu zde na samotný úvod výkladu o volbě práva jako projevu autonomie 

vůle. Smluvní strany nejsou při volbě práva, ač je označena jako svobodná, zcela 

neomezené. V některých případech jde přímo o omezení volby práva, v jiných pak 

není volba práva omezena, ale vlastní použití zvoleného práva již ano.163 Smluvní 

strany si sice autonomně zvolí určité právo jako rozhodné, ale v důsledku mnoha 

možných omezení může být do jejich autonomie vůle zasaženo a při aplikaci 

rozhodného práva se prosadí i normy jiného právního řádu. 

Strany jsou limitovány v případě smluvních závazkových vztahů 

s mezinárodním prvkem předně samotným rozsahem věcné působnosti Úmluvy 

a  Nařízení. Mají tak možnost svobodné volby práva podle Úmluvy/Nařízení jen 

v případě závazků spadajících do rozsahu věcné působnosti těchto nástrojů, 

o  kterém již bylo pojednáno v příslušné kapitole.  

Použití zvoleného práva (a práva rozhodného pro smlouvu obecně) je 

limitováno také tím, na které z otázek souvisejících s danou smlouvou obligační 

                                                        
161 Lando, O., Nieslen, P. A., op. cit. sub 143, s. 1697. 
162 V českém právu viz § 263, 264, 273 a 274 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 
163 Srov. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s 78. Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 299. 
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statut dopadá a na které již nikoli, jde tedy o rozsah obligačního statutu a naproti 

tomu o tzv. meze obligačního statutu.  Základem je čl. 8, 9 a 10 ŘÚ a čl. 10, 11 a 12 

Nařízení. Podrobněji níže viz kapitola 8. 

Ve smluvních vztazích se slabší smluvní stranou je použití zvoleného právo 

omezeno právě v zájmu ochrany slabších smluvních stran. Jde o problematiku 

spotřebitelských smluv (čl. 5 odst. 2 ŘÚ, čl. 6 odst. 2 Nařízení, s výjimkami 

uvedenými v odst. 4) a individuálních pracovních smluv (čl. 6 odst. 1 ŘÚ, čl. 8 

odst. 1 Nařízení).  Stručně se dá říci, že volbou práva nemohou být vyloučena 

kogentní ustanovení, která slabší smluvní stranu chrání podle právního řádu, který 

by byl jinak rozhodný. Ovšem je třeba zdůraznit, že pokud zvolené právo poskytuje 

stejný nebo vyšší stupeň ochrany, není v zájmu ochrany slabší smluvní strany, aby 

se prosadily kogentní normy práva jinak rozhodného. 

V případě smluv o přepravě cestujících (čl. 5 druhá část odst. 2 Nařízení) se 

dokonce jedná o omezení samotné volby práva, neboť si strany mohou zvolit 

pouze právo země určené podle jednoho z pěti uvedených kritérií. Podobně je 

omezena volba práva i v případě úpravy pojistných smluv (čl. 7 odst. 3 Nařízení), 

zde je však modifikována tak, že ve jmenovitě určených případech pokud určité 

z  práv členských států, které lze zvolit, obsahuje volnější pravidla pro volbu práva 

pro pojistné smlouvy, mohou strany této možnosti využít. Problematika nastíněná 

v posledních několika odstavcích je rozhodně hodna pozornosti, ale vzhledem 

k omezenému rozsahu této práce se jí nebudu blíže zabývat. 

Další omezení použití rozhodného práva souvisí s imperativními 

ustanoveními a se zásadou veřejného pořádku, o nichž bude pojednáno 

v  samostatné kapitole. 

Omezením, o kterém jsem se již krátce zmínila, je problematika čl. 3 

odst. 3 ŘÚ  a čl. 3 odst. 3. a 4 Nařízení. Tyto dva případy si na tomto místě práce 

zaslouží větší pozornost. 

6.8.1. VOLBA PRÁVA V ČISTĚ VNITROSTÁTNÍCH VZTAZÍCH 

V případě čl. 3 odst. 3 ŘÚ i Nařízení jde o tzv. single-country contracts, tedy 

smlouvy, jejichž skutkový a právní stav je spojen čistě s jedním státem 

a  mezinárodní prvek je v něm obsažen jen díky volbě právního řádu jiného státu. 
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V takovém případě se prosadí kogentní ustanovení práva země, s níž je smlouva 

spojena vším kromě zvoleného práva. 

Na tomto místě je třeba se pozastavit, protože problematika tzv. single-

country contracts sebou nese už od Úmluvy otázku, zda lze z ustanovení čl. 3 odst. 3 

dovodit, že je možné učinit volbou práva z čistě vnitrostátního smluvního vztahu 

vztah s mezinárodním prvkem. Zpráva k čl. 3 odst. 3 ŘÚ uvádí164, že „…toto 

ustanovení je výsledkem kompromisu mezi dvěma názorovými proudy. Jedním z nich 

byl názor, že pokud jediný mezinárodní prvek je dán volbou práva, neodůvodňuje to 

per se použití zvoleného práva jako rozhodného. Opačnou pozici zastávali především 

odborníci ze Spojeného království. Takový zásah do smluvní autonomie považovali za 

přílišnou překážku v situacích, ve kterých je taková volba práva učiněná v dobré víře 

a slouží zájmům hodným ochrany. Za maximální možný a vhodný zásah do smluvní 

autonomie považovali právě prosazení kogentních norem jiného práva než 

zvoleného…“ Na první pohled se tak může zdát, že volba práva v čistě 

vnitrostátních vztazích je Úmluvou i Nařízením umožněna. 

Úmluva ani Nařízení, jak už bylo několikrát uvedeno, nedefinují pojem 

mezinárodního prvku a je dozajista třeba snažit se ho vykládat ne jenom z hlediska 

národního právního řádu, který je konkrétnímu člověku vlastní. Domnívám se 

však, že kdyby „zmezinárodnění“ čistě vnitrostátního vztahu mělo být na základě 

Úmluvy a Nařízení umožněno, obsahovala by Úmluva  a/nebo Nařízení výslovné 

ustanovení v tom duchu, že závazek může mít vztah k různým zemím i pouze 

z toho důvodu, že si strany zvolí právo jiné země, nebo v případě Nařízení, že kolize 

právních řádů může být způsobena i v případě čistě vnitrostátního vztahu volbou 

zahraničního práva. Podle mého názoru jde o poměrně závažnou a citlivou otázku 

a s přihlédnutím k tomu, že při tvorbě Úmluvy byla pravděpodobně tématem, které 

nešlo zcela obejít a bylo třeba nějakou formu pravidla zvolit, byl zvolen minimální 

kompromisní postup. A proto pokud je v čistě vnitrostátním vztahu zvoleno 

zahraniční právo, prosadí se kogentní ustanovení práva, se kterým je jinak vztah 

spojen, ale nelze z toho, dle mého názoru, v obráceném směru dovozovat, že 

Úmluva zavádí možnost volby práva v čistě vnitrostátních vztazích a Nařízení 

                                                        
164 Zpráva, k čl. 3, bod 8. 
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v tom pokračuje, bylo by to totiž poměrně velkým zásahem do vnitrostátního práva 

a do tradičního pohledu na soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, 

pokud takový přístup není státu vlastní, a mimo to by to zasahovalo vysoko nad 

rámec společné jednotné úpravy kolizních norem v EU165. 

Výklad čl. 3 odst. 3 v tom duchu, že zakládá právo stran učinit z čistě 

vnitrostátního vztahu volbou práva vztah s mezinárodním prvkem a vyhnout se 

tak jinak příslušnému právu vyjma jeho kogentních ustanovení, by mohl vést 

k poměrně absurdní situaci, za předpokladu masivního rozmachu takového 

postupu. Pokud by veškeré smluvní závazkové vztahy, původně čistě vnitrostátní, 

které jinak odpovídají věcné působnosti Úmluvy/Nařízení, se staly vztahy 

s mezinárodním prvkem, stát by se, pokud by si chtěl zachovat vliv na minimální 

nezbytnou úpravu soukromoprávních vztahů v něm se odehrávajících, již téměř 

nemusel obtěžovat tvorbou dispozitivních ustanovení svého soukromého práva, 

ale jen ustanoveními kogentními. A pokud si stejnou situaci dohnanou do extrému 

představíme i v dalších státech, pak by si časem strany fakticky vlastně neměly co 

volit, neboť by přetrvávala pouze kogentní úprava.166 

Nadto je třeba zdůraznit, jak bylo uvedeno v již citovaném komentáři ve 

Zprávě, že zastáncům mírnějšího pravidla ve vztahu k volbě práva v čistě 

vnitrostátním vztahu záleželo na tom, zda je „…volba práva učiněná v dobré víře 

a  slouží zájmům hodným ochrany.“167 Takovou situaci tedy musí uznávat právní 

řád, s kterým je vnitrostátní právní vztah spojen a ačkoli si lze představit takovou 

úpravu právě prostřednictvím nařízení a tudíž přímo aplikovatelnou před 

vnitrostátním právem, těžko ji lze vyvozovat ze znění čl. 3 odst. 3 Nařízení Řím I, 

domnívám se totiž, jak už jsem naznačila, že tento výklad jde nad rámec čl. 65 SES, 

protože ten se týká jen oblasti obsahující mezinárodní prvek.168 Navíc se 

domnívám, že je těžko obhajitelný takový zásah do vnitrostátních právních řádů 

nečlenských zemí, byť nejspíše teoretický, neboť čl. 3 odst. 3 není ve své formulaci 

omezen na vztahy v rámci EU. Jsem si vědoma až přílišné vykonstruovanosti této 

                                                        
165 Srov. Preambule ŘÚ a Preambule Nařízení Řím I, body 1, 2 a 6. 
166 Srov. Harris, J., op. cit. sub 92, s. 336. 
167 Srov. ibidem, s. 337. 
168 Srov. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 93. 
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poslední situace, ale je podle mě potřeba zamyslet se hlouběji nad tím, jaký smysl 

může ustanovení čl. 3 odst. 3 skutečně mít. 

Nutno ještě dodat k řešení v Úmluvě, že v případě mezinárodní úmluvy si 

lze těžko představit, že by smluvní státy chtěly založit takovou možnost 

„zmezinárodnění“ čistě vnitrostátních vztahů ustanovením, které jak víme ze 

Zprávy, vzniklo nejspíše jako nutný kompromis. Vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 

Nařízení v zásadě kopíruje znění z Úmluvy, těžko lze dovodit, že by znamenal něco 

jiného.169 Lando k smluvní autonomii stran v Úmluvě dodává, že ač je volba práva 

ve vztazích s mezinárodním prvkem široce respektovaným principem, existují 

rozdíly v jejích omezeních170 a č. 3 odst. 3 ŘÚ nejprve vykládá tak, že „…strany mají 

možnost volby práva jinak nespojeného se smlouvou pouze v případě smluv 

s mezinárodním prvkem“.171 Dále uvádí, že účelem tohoto ustanovení je zabránit 

tzv. evazi (fraude à  la loi), tedy záměrnému vyhýbání se stran kogentním 

ustanovením práva jinak použitelného pro daný vztah. Sám však zastává názor, že 

je třeba používat toto pravidlo pouze obezřetně – „…musí být zřejmé, že volba práva 

stranami by silně poškozovala veřejný pořádek práva jinak použitelnéh, a že volba 

práva není v zájmu mezinárodního obchodu. (…) Pouhý záměr stran vyhnout se 

kogentním ustanovením by k neplatnosti doložky o volbě práva neměl být 

dostatečný…“ 172 Lze z toho usoudit, že na otázku, kterou klade: „Musí být smlouva 

mezinárodní?“173 (zda musí obsahovat jiný mezinárodní prvek), odpovídá, že to 

není nutné. Jistou otázkou k zamyšlení zůstává souvislost čl. 3 odst. 3 s ochranou 

slabší smluvní strany, Lando svůj výše citovaný názor spojuje právě s ní174. 

Podobně i Rinze175 zdůrazňuje, že v souvislosti s ochranou slabší smluvní strany, 

v  případě, že si strany zvolily právo pro slabší smluvní stranu příznivější, neměla 

by se kogentní ustanovení podle čl. 3 odst. 3 použít. Zůstává tak otázkou, jestli by 

výhody z   možného „obcházení zákona“ v čistě vnitrostátních vztazích neměly 

převážit v zájmu ochrany slabší smluvní strany nad argumenty již snesenými proti 

                                                        
169 Viz Preambule, bod 15, poslední věta. 
170 Lando, O., op. cit. sub 17, s. 169. 
171 Ibidem, s. 164-165, 180. 
172 Ibidem, s. 180-183. 
173 Ibidem, s. 180.  
174 Ibidem, s. 180-183. 
175 Rinze, J., op. cit. sub 144 
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takové možnosti volby práva. Domnívám se však, že nad takovým postojem 

dopřávajícím stranám skutečně širokou svobodu při volbě práva by měly v případě 

čistě vnitrostátního vztahu převážit výše uvedené argumenty vypořádávající se 

s možností ES/EU zasahovat Úmluvou nebo tímto konkrétním Nařízením do norem 

vnitrostátního práva jiných než norem mezinárodního práva soukromého. 

Význam tohoto ustanovení bych ovšem zcela nezavrhovala. Domnívám se 

totiž, že jazykovým výkladem  lze formulaci v čl. 3 odst. 3 „…všechny ostatní prvky 

pro situaci významné se (…) nacházejí v jiné zemi…“ vyložit v tom smyslu, že nějaký 

prvek, byť nemusí být významný, se  nachází ve státě jiném, než kde se nacházejí 

všechny ostatní pro situaci významné prvky. Mezinárodní prvek tedy nemusí 

spočívat jen v tom, že si strany zvolily cizí právo. V takovém případě, kdy 

mezinárodní prvek není zcela přesvědčivý, ale přesto vztah není čistě vnitrostátní, 

je pak zcela na místě situaci řešit tak, aby nedocházelo k  obcházení zákona 

z  důvodu poměrně slabého mezinárodního prvku, pokud je přeci jen shledán, 

a  proto dát prostor kogentním ustanovením práva země se kterou jinak vztah 

souvisí.176 Z důvodů, které jsem uvedla, se neztotožňuji s názory177, že 

Úmluva/Nařízení zakládají možnost stran zvolit si právo v případě čistě 

vnitrostátních vztahů a přikláním se spíše k  řešení navrhovanému 

Rozehnalovou178, podle které „…může být čl. 3 odst. 3 použit při splnění minimální 

podmínky, že: 

a) vztah minimálně vyvolává pochyby či předpoklad o kolizi právních řádů, a 

b) jinak má významný vztah k jednomu právnímu řádu (ten je samozřejmě 

zjevný), 

                                                        
176 Harris používá v této souvislosti pojem „essentially domestic context“ tedy „podstatně, zásadně 
vnitrostátní souvislost“ na rozdíl od například Rinzeho, který užívá pojem „purely domestic 
contract“ tedy „čistě vnitrostátní smlouva“. Viz Harris, J., op. cit. sub 92, s. 334. Rinze, J., op. cit. sub 
144, s. 415 (resp. s. 4 ve verzi z databáze Westlaw). 
177 Např. Rinze, J., op. cit. sub 144, s. 413 an. (resp. s. 2 an. verze dostupné v databázi Westlaw).  
Bogdan, M., Concise Introduction to  EU Private International Law, Groningen: Europa Law 
Publishing, 2006, s. 124. Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 224. 
178 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, zde s. 95. Srov. argumentační postupy ibidem, s. 89-95. Srov. i 
Rozehnalová, N., Valdhans, J., A Few Observations on Choice of Law in Czech Yearbook of Private 
International Law, In Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis. Vyd. 1. New York : Juris 
Publishing, 2010, s. 9-13. Vznik kolize pouze v důsledku volby stran odmítá i Bělohlávek, A. J., op. 
cit. sub 36, s. 157-158 a 595. 
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c) strany smlouvy si zvolily cizí právo (tj. jiné právo než právo země, kam 

jsou situovány všechny prvky významné pro situaci).“ 

6.8.2. DOLOŽKA VNITŘNÍHO TRHU 

 Nařízení obsahuje oproti Úmluvě zcela nové ustanovení v čl. 3 odst. 4: 

„V případě, že se všechny ostatní prvky pro situaci významné v okamžiku volby 

nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou jiného rozhodného 

práva stranami, než je právo členského státu, dotčeno použití těch ustanovení 

práva Společenství, případně v podobě, v jaké je provedeno v členském státě 

sídla soudu, od nichž se nelze smluvně odchýlit.“179 

 S tímto ustanovením se pojí výjimka z definice pojmu členského státu 

obsažené v čl. 1 odst. 4 Nařízení. Členským státem se zde tudíž rozumí všechny 

členské státy EU.180 

 Toto ustanovení stvrzuje přednost práva EU, resp. zde jeho kogentních 

ustanovení, před právem zvoleným stranami v případě, že všechny ostatní prvky 

pro situaci významné se v okamžiku volby nacházejí v členském státě nebo 

členských státech. Obdobně jako v případě výkladu v předcházející podkapitole 

usuzuji, že z formulace „všechny ostatní prvky“ vyplývá, že mezinárodní prvek 

v takovém vztahu bude spočívat v tom, že některé prvky (nebo alespoň jeden 

takový prvek) se nachází v jiném státě, zde tedy v nečlenském státě EU.181 

 Po ustanovení, které by zajistilo prosazení kogentních ustanovení práva 

Společenství, podobně, jako to již činily některé směrnice, volal již v době před 

vstupem Úmluvy v platnost Lando.182 Možnost ochrany práva Společenství viděl 

i  v čl. 3 odst. 3 ŘÚ, pokud se v jeho smyslu bude považovat Společenství za jednu 

zemi. Což by podle něj mělo, neboť smlouvy mající významný vztah pouze ke 

Společenství jsou z  pohledu Společenství vnitřními. V Nařízení je ochrana 

kogentních ustanovení práva EU upravena samostatně, není z toho však jasné, zda 

                                                        
179 Zvýrazněno autorkou práce. 
180 K možnému zahrnutí i členů EHP viz Heiss, H., op. cit. sub 75, s. 6-7. 
181 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 108-109. 
182 Lando, O., op. cit. sub 17, s. 181. 
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to znamená, že se vnitřní trh či EU považují nebo nepovažují v tomto smyslu za 

jednotnou zemi.183 

 Ze znění čl. 3 odst. 4 Nařízení lze usoudit, že pokud jde kogentní normy 

práva EU provedené na úrovni členských států, chrání se právě okjejich provedení 

na úrovni úpravy v členském státě, jež je v konkrétním případě státem soudu.184 To 

je vnímáno jako překvapivé, Heiss185 by spíše než lex fori očekával použití práva 

jinak rozhodného pro smlouvu. V případě směrnic se totiž může jejich provedení 

v jednotlivých členských státech lišit. Pro soud bude snazší aplikovat vlastní právo 

implementující normy práva EU, ovšem výsledek se tak může lišit od situace, 

kdyby volba práva učiněna nebyla a rozhodné právo by se určilo podle Nařízení.  

 Ustanovení čl. 3 odst. 4 ve formě v jaké se v Nařízení objevilo, se liší oproti 

čl. 3 odst. 5 Návrhu: „Pokud si strany zvolí právo nečlenského státu, nemůže být 

touto volbou dotčeno použití kogentních186 ustanovení právních předpisů 

Společenství, pokud by byly použitelné pro daný případ.“ Aplikovat se tedy mělo 

právě právo jinak použitelné. Jeho kogentní normy se podle Návrhu mohly 

prosadit při jakékoli volbě práva nečlenského státu. Přijaté znění je užší i než 

určitá pravidla obsažená ve směrnicích o spotřebitelském smluvním právu .187 

Proto není všeobecně odborníky článku 3 odst. 4 Nařízení připisován velký 

význam.188 Přednost zvláštních kolizních norem obsažených mimo jiné ve 

směrnicích je řešena v čl. 23 Nařízení. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO PŘI NEEXISTENCI VOLBY 

 Strany mají v Úmluvě i v Nařízení možnost volby práva, nemusí jí však 

využít, nebo tato volba, resp. souhlas stran s volbou práva nemusí být platný. Pak 

je potřeba určit rozhodné právo pro smlouvu na základě jiného hraničního 

určovatele než je určovatel, za jaký lze volbu práva považovat – tzv. lex electa nebo 

                                                        
183 K otázce, zda oddělení této problematiky v Nařízení vyjadřuje pojímání EU jako jednotného státu 
nebo naopak nikoli viz Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 108. 
184 Heiss, H., op. cit. sub 75, s. 5. 
185 Ibidem, s. 5. 
186 Česká verze Návrhu zde chybně uváděla ustanovení imperativní. 
187 Heiss, H., op. cit. sub 75, s. 7-8. 
188 Heiss. H., op. cit. sub 75, s. 7-8. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 99, 109. Pauknerová, M., op. cit. 
sub 2, s. 225. 
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lex voluntatis.189 Rozhodné právo se v tomto případě určuje na základě náhradních 

hraničních určovatelů, k jejichž pojetí se dá přistupovat různě. 

 Jak již bylo pojednáno výše v souvislosti s hypotetickou volbou, na postup 

při určování rozhodného práva v případě absence volby práva se dá nahlížet 

subjektivně – jako na hledání právního řádu, který by si rozumné strany 

pravděpodobně zvolily. Druhý možný pohled na věc je objektivní – hledá se právní 

řád, se kterým smlouva nejúžeji souvisí.190 Tzv. princip nejužšího spojení je 

základním obecným principem ovládajícím určování rozhodného práva při 

neexistenci volby práva v Úmluvě i Nařízení.191 Na tomto místě je třeba 

z terminologického hlediska poznamenat, že princip nejužšího spojení vychází 

z common law, kdežto domněnka charakteristického plnění je typickou pro 

kontinentální pojetí192, jejich kombinace se objevuje v Úmluvě i v Nařízení. Obecně 

na úrovni principů lze však usoudit, že i charakteristické plnění se snaží smlouvu 

spojit s rozhodným právem, se kterým je spojena (v zásadě) smluvní strana, která 

ono charakteristické plnění poskytuje – což je rozhodně způsob jak najít reálnou 

a  úzkou souvislost. Oba tyto přístupy určují rozhodné právo v případě neexistence 

volby práva z hlediska objektivní lokalizace.193 

 K úpravě náhradních hraničních určovatelů lze přistupovat v zásadě dvojím 

přístupem – flexibilním nebo neflexibilním.194 Neflexibilní přístup má za cíl posílit 

právní jistotu a předvídatelnost a proto užívá předem stanovená, pevná kritéria. 

Takovými pevnými hraničními určovateli může být na příklad místo uzavření 

smlouvy, místo polohy věci atd. Flexibilní přístup používá obecně formulovaných 

pravidel, kdy konkrétní obsah je naplňován v konkrétním případě rozhodujícím 

orgánem. V podání Úmluvy jde o smíšený přístup s výraznými prvky flexibility195, 

                                                        
189 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 133. 
190 Zpráva, k čl. 4, bod 1. Srov. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 116. 
191 Magnus, U., Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of choice, in F. 
Ferrari and S. Leible (eds), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in 
Europe, Munich: Sellier de Gruyter, 2009, s. 28. 
192 Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 226. Voráček, O., Článek 4 Římské úmluvy o právu rozhodném 
pro občanské a obchodní závazky: Plodný či jalový kompromis? Analýza norem práva 
charakteristického plnění a práva smlouvě vlastní, dostupné na adrese: 
http://review.society.cz/index.php?Itemid=2&id=34&option=com_content&task=view. 
193 Voráček, O., ibidem, bod 5.1. 
194 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 115, 117-119. 
195 Ibidem, s. 119-120. 

http://review.society.cz/index.php?Itemid=2&id=34&option=com_content&task=view
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ovšem ani Nařízení se nedrží jenom pevných hraničních určovatelů. Nejprve 

stručně předestřu úpravu v Úmluvě, abych mohla navázat výkladem o odlišné 

struktuře náhradních hraničních určovatelů v Nařízení. 

  

7.1. ČLÁNEK 4 ÚMLUVY 

 Určení rozhodného práva v případě neexistence volby práva v Úmluvě 

ovládá hlavní obecný princip nejužšího spojení ovšem ve spojitosti s domněnkou 

charakteristického plnění. 

 Struktura pravidel v čl. 4 ŘÚ je následující: 

- na prvním místě stojí právo země, s níž smlouva nejúžeji souvisí (čl. 4 

odst. 1), 

o pro toto pravidlo je dále stanovena základní podpůrná domněnka, že 

smlouva nejúžeji souvisí se zemí, v níž má obvyklé bydliště strana, 

která je povinna poskytnout charakteristické plnění (čl. 4 odst. 2), 

z tohoto pravidla vystupují zvláštní případy: 

 při výkonu povolání nebo provozování živnostenské činnosti 

platí domněnka, že smlouva nejúžeji souvisí se zemí, v níž se 

nachází hlavní provozovna (čl. 4 odst. 2), 

o v případě smlouvy, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti 

nebo právo užívání nemovitosti, platí domněnka, že smlouva nejúžeji 

souvisí se zemí, v níž se nemovitost nachází (čl. 4 odst. 3), 

o zvláštní domněnka platí pro smlouvy o přepravě zboží (čl. 4 odst. 4), 

- tzv. úniková doložka (čl. 4 odst. 5): 

o není-li možné určit charakteristické plnění196, určuje se rozhodné 

právo bez ohledu na domněnku charakteristického plnění, tedy 

pouze podle principu nejužšího spojení, 

                                                        
196 Zde je třeba poznamenat, že česká verze Úmluvy je nepřesná a matoucí, neboť hovoří o tom, že 
„odstavec 2 se nepoužije, není-li možné určit předmět plnění.“ Jde však o určení charakteristického 
plnění viz anglická verze: „Paragraph 2 shall not apply if the characteristic performance ...“. Srov. 
Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 124-125. 
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o k základní ani zvláštním domněnkám se nepřihlíží, vyplývá-li 

z okolností jako celku, že smlouva úžeji souvisí s jinou zemí, což nás 

vede zpět k principu na prvním místě. 

 Uvedené domněnky jsou tedy vyvratitelné.  Pojem charakteristického 

plnění se vykládá jako plnění pro smlouvu příznačné, typické pro daný smluvní 

typ. V případě klasických synallagmatických smluv, kde se na jedné straně 

vyskytuje povinnost peněžitého plnění, je tato povinnost pro většinu smluv 

společná, a proto nejde o a charakteristické plnění. Charakteristickým plněním je 

povinnost druhé strany. Problematické může být určení charakteristického plnění 

u některých inominátních smluv, Rozehnalová197 však naopak v případě 

inominátních smluv spatřuje v abstraktních pravidlech výhodu. 

 I když samotný základní princip nejužšího spojení je flexibilní, vysokou 

míru skutečné flexibility zajišťuje právě úniková doložka, což je na jednu stranu 

užitečné, ovšem pojí se s ní riziko jejího nadměrného využívání až zneužívání. 

 S původem zde propojených principů – tedy nejužšího spojení 

a  charakteristického plnění – se pojí odlišná interpretace vztahu mezi čl. 4 odst. 2 

a čl. 4 odst. 5 obsahujícím únikovou doložku. Část kontinentálních států považuje 

za základní pravidlo právě domněnku charakteristického plnění, kdežto Spojené 

království a severské státy preferují únikovou doložku, která oprošťuje princip 

nejužšího spojení od domněnek.198 

 K čl. 4 odst. 1 Úmluvy je ještě třeba poznamenat, že jeho druhá věta 

umožňuje pro oddělitelnou část smlouvy, která úžeji souvisí s jinou zemí, použít 

únikovou doložku a tak rozštěpit smluvní statut na základě náhradních hraničních 

určovatelů, lze tak ovšem učinit jen výjimečně. 

                                                        
197 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 126-127. 
198 Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 229. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 120 a 123-124. Srov. 
Garcimartín Alférez, F. J., op. cit. sub 107, s. I-67, odst. 37. 
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7.2. ČLÁNEK 4 NAŘÍZENÍ 

 Struktura v čl. 4 Nařízení je konstrukčně odlišná od úpravy v Úmluvě. Je 

však otázkou, zda jde jen o změnu formální, či zda je skutečně změněn základní 

princip a také aplikační výsledky,199 

 Článek 4 Nařízení je vystavěn následovně: 

- nejprve jsou výslovně uvedeny některé typy smluv a jsou pro ně pevně 

stanovené hraniční určovatele (čl. 4 odst. 1), 

o pokud se na smlouvu výslovný výčet nevztahuje,  

o nebo naopak se na ni vztahuje více než jeden z typů, rozhodné právo 

se určí jako právo země, v níž je obvyklé bydliště200 strany, která je 

povinna poskytnout charakteristické plnění (čl. 4 odst. 2), 

- zůstává možnost únikové doložky 

o vyplývá-li ze všech okolností případu, že smlouva je zjevně úžeji 

spojena s jinou zemí, než určenou podle odst. 1 nebo 2, použije se 

právo této jiné země (čl. 4 odst. 3), 

- na posledním místě je zařazen princip nejužšího spojení – není-li možné 

určit rozhodné právo podle odst. 1 nebo 2, řídí se smlouvy právem země, 

s níž je nejúžeji spojena (čl. 4 odst. 4). 

Z uvedené konstrukce se dá usuzovat na to, že ačkoli je princip nejužšího 

spojení zařazen na konci, jde o pravidlo stejného smyslu jakým je první věta čl. 4 

odst. 5 Úmluvy – nelze-li smlouvu kvalifikovat tak, že se na ni bude dát použít 

stanovených pravidel, určuje se rozhodné právo bez ohledu na ně – pouze podle 

principu nejužšího spojení. Domnívám se proto, že minimálně sesazení principu 

nejužšího spojení z první příčky ve výstavbě pravidel nepřináší oproti Úmluvě 

zásadní změnu, neboť se princip nejužšího spojení stejně jako v případě úmluvy 

prosazuje jako zbytková klauzule. 

                                                        
199 Magnus, U., op. cit. sub 191, s. 29. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 128. 
200 Viz čl. 19 Nařízení, který vymezuje pojem obvyklého bydliště pro obchodní společnosti a pro 
fyzické osoby jednající při výkonu podnikatelské činnosti. Pro fyzické osoby nejednající při výkonu 
podnikatelské činnosti je obvyklým bydlištěm místo, kde má osoba domov a kde zpravidla žije – viz 
Magnus, U., op. cit. sub 191, s. 28. 
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K únikové doložce je ještě třeba poznamenat, že v rámci výkladu struktury 

čl. 4 Úmluvy jsem pod toto označení zahrnula nejen únikovou doložku, která 

funguje jako skutečná možnost úniku od práva, s nímž není smlouva spojena tolik, 

jako s právem jiným (čl. 4 odst. 5 druhá věta Úmluvy, resp. druhá část věty ve 

smyslu ostatních jazykových verzí, obdobně čl. 4 odst. 3 Nařízení); ale i zbytkovou 

klauzuli, podle které se vyřeší určení rozhodného práva pro smlouvu pod ostatní 

pravidla nepodřaditelnou (čl. 4 odst. 5 první věta, resp. začátek věty v tom smyslu 

v jakém je znění Úmluvy v ostatních jazykových verzích, obdobně čl. 4 odst. 4 

Nařízení).201 

Úniková doložka v Nařízení je restriktivnější než v Úmluvě, neboť 

nepožaduje pouze prostou užší souvislost smlouvy s jinou zemí vyplývající 

z okolností případu jako celku, ale aby ze všech okolností případu vyplývalo, že je 

smlouva zjevně úžeji spojena s jinou zemí. Podle bodu 20 Preambule se má mimo 

jiné zohlednit, zda má smlouva velmi úzký vztah k jiné smlouvě nebo smlouvám. 

 Zvolená úprava pevných hraničních určovatelů namísto abstraktního 

principu charakteristického plnění je terčem kritiky z hlediska rigidity.202 Jak ale 

upozorňuje Pauknerová203, flexibilita je zde zajištěna ostatními ustanoveními. 

Zůstává zachována nejen úniková doložka204, ale i abstraktní pravidlo 

charakteristického plnění jako pravidlo podpůrné. 

 V zachování použití principu nejužšího spojení, které jak jsem již uvedla, 

může plnit roli zbytkové klauzule205, sebou však nese i možnost, že v některých 

členských státech bude i podle Nařízení preferována úprava přímo podle principu 

nejužšího spojení, jako je tomu v případě Úmluvy v souvislosti s různými právními 

kulturami. Je tedy možné, že ani nadále nebudou tato pravidla interpretována 

a  hlavně používána jednotně.206 

 Je třeba poznamenat, že Nařízení již na rozdíl od Úmluvy neumožňuje 

štěpení smluvního statutu v důsledku použití náhradních hraničních určovatelů 

                                                        
201 Srov. Garcimartín Alférez, F. J., op. cit. sub 107, s. I-70. 
202 Viz Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 264 – odkazy tam uvedené v pozn. č. 214. 
203 Ibidem, s. 263. Podle Pauknerové je flexibilita zajištěna především únikovou doložkou. 
204 V původním Návrhu se úniková doložka vůbec nevyskytovala. K vývoji nevrhovaného 
ustanovení viz Garcimartín Alférez, F. J., op. cit. sub 107, s. I-67-68, zejména pozn. č. 38. 
205 Preambule, bod 21. 
206 Srov. Pauknerová, op. cit. sub 2, s. 266. 
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(únikové doložky). Podle bodu 19 Preambule by se totiž mělo v případě smlouvy 

složené z více oddělitelných částí, podřaditelných pod více než jeden zvláštní 

smluvní typ, určit rozhodné právo podle charakteristického plnění pro smlouvu, 

a  to s ohledem na její těžiště. 

 

 

Ještě je třeba podotknout, že v případě Úmluvy i Nařízení jsou upraveny i zvláštní 

náhradní hraniční určovatele pro zvláštní skupiny smluv. V úmluvě pro smlouvy 

spotřebitelské (čl. 5) a individuálně pracovní (čl. 6). V Nařízení pro smlouvy 

o přepravě zboží a zvlášť o přepravě osob (čl. 5), pro smlouvy spotřebitelské 

(čl. 6), pojistné (čl. 7) a individuálně pracovní (čl. 8). 

8. ROZSAH POUŽITÍ OBLIGAČNÍHO STATUTU 

 Rozsah použití obligačního statutu (lex causae), tedy práva rozhodného pro 

smlouvu na základě volby práva nebo náhradních hraničních určovatelů, je logicky 

závislý na jeho mezích, jak již bylo nastíněno v kapitole 6.8.207 

 Podle čl. 12 odst. 1 Nařízení (v zásadě stejně jako v případě čl. 10 odst. 1 

Úmluvy) se použije rozhodné právo určené podle tohoto nařízení (podle čl. 3 až 6 

a  čl. 12 ŘÚ) zejména – jde o výčet demonstrativní - na otázky: 

- výkladu,  

- plnění závazků vyplývajících za smlouvy, 

- důsledků úplného nebo částečného porušení těchto závazků včetně 

stanovení škody, jsou-li stanoveny právem, a to rámci pravomocí 

přiznaných soudu příslušným procesním právem, 

- různých způsobů zániku závazku, včetně promlčení a prekluze, 

- důsledků neplatnosti smlouvy. 

Ustanovení čl. 12 odst. 2 Nařízení (stejně jako čl. 10 odst. 2 ŘÚ) doplňuje, že 

pokud jde o způsob plnění a opatření, jež musí věřitel učinit v případě vadného 

plnění, bere se v úvahu právo země, v níž se plnění uskutečňuje. 

                                                        
207 Srov. Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 300 an. 
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 Zásadní rozdíl mezi úpravou v Nařízení a v Úmluvě ale spočívá v tom, že 

Nařízení ze své podstaty již neumožňuje členským státům vyhradit si právo 

některá ustanovení nepoužívat, jako tomu bylo právě v případě ustanovení čl. 10 

odst. 1 písm. e) Úmluvy, které podřizuje rozhodnému právu důsledky neplatnosti 

smlouvy. Možnost, aby si smluvní stát Úmluvy vyhradil právo toto ustanovení 

neuplatňovat, je zakotvena v čl. 22 odst. 1 písm. b) ŘÚ  z toho důvodu, že právní 

řády několika členských států považují důsledky neplatnosti smluv za 

mimosmluvní závazky. Právo učinit výhradu k tomuto ustanovení využily Itálie 

a  Spojené království.208 Vzhledem k tomu, že oba tyto státy jsou vázány Nařízením, 

použití Římu I na důsledky neplatnosti smlouvy se v případě závazků vzniklých po 

17. prosinci 2009 už nemohou vyhnout. 

 O možnosti štěpení obligačního statutu na základě volby práva (a v případě 

Úmluvy omezeně i v případě absence volby práva, v Nařízení již nikoli), která 

umožňuje, aby se pro různé otázky dané smlouvy použilo různé rozhodné právo, 

už bylo pojednáno výše. 

 Podle rozhodného práva se na základě čl. 10 odst. 1 Nařízení (stejně jako 

čl. 8 odst. 1 ŘÚ) určuje i existence a platnost smlouvy nebo některého smluvního 

ustanovení. V druhém odstavci je upravena možnost, kdy se strana může dovolat 

jiného práva. 

 Rozhodné právo se použije i pro náležitosti formální platnosti smlouvy 

podle čl. 11 Nařízení (čl. 9 ŘÚ). Nařízení ani tady nepřináší zásadní změny. 

Odstavce 1 až 3 čl.  11 Nařízení umožňují alternativně použití jinak vymezeného 

práva. Forma spotřebitelských smluv podle čl. 6 Nařízení se řídí právem země, kde 

má spotřebitel obvyklé bydliště (čl. 11 odst. 4 Nařízení). Pátý odstavec čl. 11 

Nařízení upravuje, za jakých podmínek se na smlouvu, jejímž předmětem je věcné 

právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti, vztahují formální požadavky práva 

země, v níž se nemovitost nachází. Z popisu tam uvedeného lze dovodit, že stejně 

jako v případě Úmluvy, byť Nařízení používá na tomto místě odlišnou formulaci, 

má jít o ustanovení imperativní. 

                                                        
208 Srov. Pauknerová, M., op. cit. sub 2, s. 240. 
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 Rozsah použití obligačního statutu není výše uvedenými ustanoveními 

vyčerpán. Nařízení dále vymezuje v čl. 14 až 18 některé další případy, kdy se 

použije lex causae, podobně jako Úmluva v čl. 12 až 14. 

9. IMPERATIVNÍ USTANOVENÍ 

Článek 9 Nařízení upravující imperativní ustanovení doznal oproti čl. 7 

Úmluvy několika změn. Předně byly odstraněny nepřesnosti v samotném termínu, 

které v některých jazykových verzích způsobovaly výkladové problémy. Text 

Úmluvy například v anglickém znění hovořil o „mandatory rules“, což je jazykově 

zaměnitelné s normami kogentními. V Nařízení je již použito odlišné označení 

„overriding mandatory provisions“, tedy normy nutně použitelné209, mezinárodně 

kogentní, či slovy českého znění (Úmluvy i současného Nařízení) imperativní 

ustanovení.210 

 Před samotným výkladem o úpravě imperativních ustanovení v   Nařízení 

(a  Úmluvě) je třeba připomenout, že soukromoprávní vztahy s mezinárodním 

prvkem jsou (dá se již říci tradičně) z pohledu české právní teorie jediným 

případem, kdy jsou státy ochotné nahradit svou vlastní úpravu normami cizího 

práva. Naproti tomu státy zásadně nejsou ochotny ustoupit od použití a používají 

v mezích jejich předmětu vždy své normy práva ústavního, správního, finančního 

a trestního (ale i některé normy, které jsou součástí práva občanského, 

obchodního, rodinného a pracovního)211. Takové normy nemohou být nahrazeny 

cizím právem, a proto jejich použití může mít důsledky pro právní postavení 

účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Z povahy nutně 

použitelných, imperativních norem plyne, že se jich použije vždy bez ohledu na to, 

kterým právem se řídí daný vztah.212 

                                                        
209 K různému označování imperativních norem viz Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 238, nebo 
Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 179-181 s odkazy tam uvedenými. 
210 V této souvislosti je třeba připomenout, že v českém znění Návrhu Nařízení bylo chybně užíváno 
označení „imperativní ustanovení“ i na místech, kde se ve skutečnosti měla na mysli ustanovení 
kogentní, viz Návrh Nařízení Řím I, KOM(2005) 650 v konečném znění čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 1. 
Naštěstí v textu Nařízení již byly tyto nepřesnosti odstraněny. 
211 Zde z pohledu české právní teorie.  K této problematice v rámci unijní definice viz kapitola níže. 
212 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 235 an. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 171 an. 
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9.1. DEFINICE IMPERATIVNÍCH USTANOVENÍ 

 Imperativní ustanovení jsou v Nařízení nově definována. I v tomto případě 

lze důvod spatřovat v názorném odlišení těchto ustanovení od vnitrostátně 

kogentních.213 Definice, jak uvádí důvodová zpráva k návrhu Nařízení, vychází 

z  judikatury Soudního dvora ve věci Arblade.214 Tento případ se ale netýkal čl. 7 

Římské úmluvy. ESD rozhodoval o předběžné otázce týkající se interpretace 

tehdejších článků 59 a 60 SES (články 49, 50 SES), položené belgickým soudem. Šlo 

tedy o svobodu poskytování služeb, její omezení a určité otázky s ní spjaté. V bodu 

30, na který důvodová zpráva odkazuje, pojednává ESD o charakteristice nutně 

použitelných norem; nejde o závazné podmínky, které musí taková norma naplnit, 

ale o pouhý popis.215 A v bodu 31 je pak zodpovězena otázka, zda charakterizování 

určité normy členským státem jako imperativní nějak tuto normu vyjímá 

z nutnosti souladu s primárním právem Společenství (dnes Unie). 

Takové pojetí definice vyvolalo kritický ohlas216 už záhy po představení 

Zelené knihy, která hovořila o možné budoucí definici imperativních ustanovení na 

základě rozhodnutí ve věci Arblade v souvislosti s otázkou, zda by měl Řím I 

definovat význam kogentních ustanovení ve smyslu čl. 3, 5, 6 a 9 Úmluvy 

a  mezinárodně kogentních ustanovení ve smyslu čl. 7 Úmluvy.217 Řada autorů se 

tedy zabývá otázkou, proč Komise z  pouhého popisu učinila definici?218 

Problematicky se jeví skutečnost, že jakožto základ pro oficiální jednotný výklad 

daného pravidla je použita definice vycházející z národního práva členského státu 

bez zvláštní diskuze o této věci. Je zcela na místě zamyslet se nad tím, že vůbec 

není jisté, že v případě, kdyby byl ESD požádán o interpretaci čl. 7 Úmluvy, by 

                                                        
213 Viz bod 37 preambule Nařízení Řím I. 
214 Rozsudek ESD, 23. 11. 1999, věc C-369/96 a C-374/96 Arblade, dostupné na: 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&nu
mdoc=61996J0369. 
215 ESD konstatuje jaké normy jsou normami „public-order“ dle belgického práva v souvislosti 
s odpovědí na druhou z jemu položených otázek („Can Articles 59 and 60 of the Treaty of 25 March 
1957 establishing the European Community render inoperative the first paragraph of Article 3 of 
the Civil Code relating to Belgian public-order legislation?“). 
216 Bonomi, A., Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument: Some 
Remarks on the Green Paper of the EC Commission in Yearbook of Private International Law, 
svazek 5 (2003), s. 87. 
217 Zelená kniha, s. 34. 
218 Wilderspin, M., op. cit. sub 124, s. 272. Srov. Bonomi, A., op. cit. sub 216, s. 87.  

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61996J0369
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61996J0369
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prostě převzal vymezení, které použil ve věci Arblade.  Kloním se k názoru219, že 

ESD by se pravděpodobně pokusil vymezit samostatnou definici imperativních 

ustanovení prostřednictvím komparace a prvků práva Společenství s ohledem na 

účel Úmluvy. 

Wilderspin220 dále upozorňuje právě na to, že je opomenuta hlavní hodnota 

rozhodnutí ve věci Arblade, která podle něj spočívá v tom, že imperativní 

ustanovení může být použito tehdy, je-li slučitelné s právem Společenství 

a  netvoří-li překážku volnému pohybu zboží a služeb. V podobném duchu se 

vyjadřuje i Bonomi221, když konstatuje, že záměrem ESD bylo jen potvrdit sobě 

i  navenek princip přednosti práva Společenství před vnitrostátními normami 

včetně těch norem, které se v rámci právního řádu, kam patří, považují za 

imperativní, a  tedy i imperativní ustanovení je nutno vykládat a používat 

v souladu s právem Společenství. Dle mého názoru se však lze spokojit s tím, že 

princip přednosti práva EU a tzv. eurokonformního výkladu práva je třeba brát 

neustále na zřetel a není nutné ho zvláště zdůrazňovat v jednotlivých právních 

předpisech a tedy ani v tomto Nařízení. Pro tento závěr nacházím podporu 

ve stanovisku právní služby Rady ze dne 22. června 2007, které říká: „Z judikatury 

Soudního dvora vyplývá, že přednost práva ES je základní zásadou práva 

Společenství. Podle Soudního dvora je tato zásada neodmyslitelným prvkem zvláštní 

povahy Evropského společenství. (…) Skutečnost, že zásada přednosti nebude 

v budoucí (Lisabonské) smlouvě uvedena, nezmění žádným způsobem existenci této 

zásady ani stávající judikaturu Soudního dvora.“222 Pakliže není všeobecně 

pociťována potřeba zdůrazňovat jeden z hlavních ustálených principů práva EU ve 

                                                        
219 Bonomi, A., op. cit. sub 216, s. 87. 
220 Wilderspin, M., op. cit. sub 124, s. 272. 
221 Bonomi, A., Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to 
Contracts in Yearbook of Privatel International Law, svazek 10 (2008), s. 287. Dostupné na adrese: 
http://books.google.cz/books?id=7XdvPirnfFEC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=bonomi+overriding+
mandatory&source=bl&ots=jnZX8GaHRL&sig=mEuhs9w1Y6Sqs9bxnGQsaPw3g0s&hl=cs&sa=X&ei
=HDxyT9e-
NJO28QOGkrRh&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=bonomi%20overriding%20mandatory&f=fal
se.  
222 11197/07 (JUR 260), dostupné na adrese: 
 http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12007L/htm/C2007306CS.01025602.htm.  
Ke stanovisku mě přivedl Týč, V., Základy práva EU pro ekonomy, 6. vydání, Leges, 2010, s. 117. 

http://books.google.cz/books?id=7XdvPirnfFEC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=bonomi+overriding+mandatory&source=bl&ots=jnZX8GaHRL&sig=mEuhs9w1Y6Sqs9bxnGQsaPw3g0s&hl=cs&sa=X&ei=HDxyT9e-NJO28QOGkrRh&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=bonomi%20overriding%20mandatory&f=false
http://books.google.cz/books?id=7XdvPirnfFEC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=bonomi+overriding+mandatory&source=bl&ots=jnZX8GaHRL&sig=mEuhs9w1Y6Sqs9bxnGQsaPw3g0s&hl=cs&sa=X&ei=HDxyT9e-NJO28QOGkrRh&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=bonomi%20overriding%20mandatory&f=false
http://books.google.cz/books?id=7XdvPirnfFEC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=bonomi+overriding+mandatory&source=bl&ots=jnZX8GaHRL&sig=mEuhs9w1Y6Sqs9bxnGQsaPw3g0s&hl=cs&sa=X&ei=HDxyT9e-NJO28QOGkrRh&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=bonomi%20overriding%20mandatory&f=false
http://books.google.cz/books?id=7XdvPirnfFEC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=bonomi+overriding+mandatory&source=bl&ots=jnZX8GaHRL&sig=mEuhs9w1Y6Sqs9bxnGQsaPw3g0s&hl=cs&sa=X&ei=HDxyT9e-NJO28QOGkrRh&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=bonomi%20overriding%20mandatory&f=false
http://books.google.cz/books?id=7XdvPirnfFEC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=bonomi+overriding+mandatory&source=bl&ots=jnZX8GaHRL&sig=mEuhs9w1Y6Sqs9bxnGQsaPw3g0s&hl=cs&sa=X&ei=HDxyT9e-NJO28QOGkrRh&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=bonomi%20overriding%20mandatory&f=false
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12007L/htm/C2007306CS.01025602.htm
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zřizovací smlouvě, tím spíše není třeba ho zdůrazňovat v jednotlivých právních 

předpisech EU. 

9.2. MOŽNÉ DŮSLEDKY VÝKLADU DEFINICE PRO POUŽITÍ IMPERATIVNÍCH 

USTANOVENÍ 

Definice obsažená v čl. 9 odst. 1 nabízí na první pohled dva možné způsoby, 

jak ji vykládat.223 Daná ustanovení mají být pro stát zásadní při ochraně jeho 

veřejných zájmů do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která 

spadá do oblasti jejich působnosti. Nabízí se tedy otázka, zda se tím rozumí 

skutečnost, že jakékoli imperativní ustanovení je pro stát zásadní při ochraně jeho 

veřejných zájmů. Nebo zda se Nařízení týká jen určité užší kategorie imperativních 

ustanovení zásadních při ochraně veřejných zájmů státu. V tomto druhém případě 

by se soud vždy musel zabývat otázkou, zda imperativní ustanovení, která se 

nabízejí k použití, jsou pro daný stát v tomto smyslu zásadní. Předchozí článek 7 

ŘÚ definoval imperativní ustanovení prostě jako ustanovení, která se použijí bez 

ohledu na právo rozhodné pro smlouvu. A vzhledem k tomu, že záměrem 

transformace Úmluvy do Nařízení nejsou podstatné změny obsahu, ale 

modernizace a upřesnění stávajících norem224, to vypadá ve prospěch druhého 

způsobu výkladu. Ovšem pojetí právě ve věci Arblade nahrává prvnímu způsobu. 

Jak již však bylo řečeno výše, toto rozhodnutí se netýkalo čl. 7 Úmluvy, nýbrž 

národního práva a možných výjimek z práva společenství. 

Pokud se tedy určité normy jasně mají použít bez ohledu na rozhodné 

právo, nemusí se už soud zabývat otázkou, jak jsou pro stát zásadní225. Ovšem 

pokud není zcela zřejmé, že jde o normu imperativní, je namístě, aby se soud 

zabýval otázkou, zda je pro stát zásadní při ochraně jeho veřejných zájmů, což 

nebude činit potíže, pokud půjde o legis fori.226 V případě rozhodování o aplikaci 

možných imperativních norem práva cizího jsou podle Plendera a Wilderspin a dvě 

možnosti.227 První z nich je nechat státy, aby samy určily, která ustanovení jejich 

práva jsou imperativní. Druhá spočívá v tom, že výklad by měl být jednotný na bázi 

                                                        
223 Viz Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 57, s. 335 an. 
224 Viz důvodová zpráva k Návrhu Nařízení Řím I, poslední odstavec bodu 2. 
225 Srov. Harris, J., op. cit. sub 92, s. 295-296. 
226 Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 57, s. 337. 
227 Ibidem, s. 337-339. 
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společné unijní úpravy a proto hlavní slovo při naplňování definice imperativních 

ustanovení bude mít SDEU. Vyslovují názor, že vhodnější je první možný přístup, 

protože jen jednotlivé státy samy mohou dát jasně najevo, která ustanovení jejich 

práva jsou zásadní pro ochranu jejich veřejných zájmů. V případě důrazu na druhý 

přístup by mohlo dojít k situaci, kdy stát bude nucen hodnotit jako imperativní 

ustanovení svého práva ustanovení, kterým by sám tuto povahu nepřiznal.  

Pokud v budoucnu bude Soudnímu dvoru předložena otázka interpretace 

čl. 9 Nařízení, je už ve svém výkladu omezen v něm obsaženou definicí. Což souvisí 

s další možnou nejasností, na kterou se poukazuje – jak chápat ochranu veřejných 

zájmů státu, jejichž příkladem je politické, hospodářské a  sociální uspořádání. Jde 

o to, zda jako veřejný zájem je možno chápat i určité normy chránící zájmy určité 

skupiny – jako například normy chránící slabší smluvní stranu (spotřebitele, 

zaměstnance, ale i zástupce apod.). V tomto ohledu nepanuje mezi jednotlivými 

členskými státy shoda. Bonomi228 například definici v tomto ohledu nepovažuje za 

zcela jasnou, ale pokud by veškeré takové normy měly být vyloučeny z kategorie 

imperativních ustanovení, bylo by to podle jeho názoru příliš striktní a dále se 

vyslovuje v tom smyslu, že nevěří, že by si evropský zákonodárce přál omezit sféru 

svobody členských států do takové míry. Tento přístup se mimo jiné opírá 

o  tendence v evropském právu přiznat imperativní charakter normám sloužícím 

na ochranu slabší smluvní strany, která se projevuje ve směrnicích 

a  v rozhodnutích ESD ve věci Ingmar229 a ve věci Mostaza Claro230.231 Hellner232 

zdůrazňuje, že imperativní normy, o které šlo v případu Arblade, který byl vzorem 

pro definici v Nařízení, byly normami práva pracovního. 

Osobně považuji též za smysluplné ponechat státy, aby samy určovaly, jaká 

ustanovení jsou pro ně zásadní při ochraně jejich veřejných zájmů a zda za ně 

považují i normy chránící zájmy určitých skupin, nelze však opominout, že není 

jisté, že se budoucí jednotný výklad čl. 9 odst. 1 Nařízení zaměří pouze na způsob 

použití imperativních ustanovení. Dále je třeba zdůraznit, že v případě, že by soud 

                                                        
228 Bonomi, A., op. cit. sub 221, s. 285 an, zde zejména s. 291-295. 
229 Rozsudek ESD ve věci Ingmar, C- 381/98. 
230 Rozsudek ESD ve věci Mostaza Claro, C-168/05. 
231 Srov. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 185. 
232 Hellner, M., Third Country Overriding Mandatory Rules in the Rome I Regulation: Old Wine in 
New Bottles? in Journal of Private International Law December 2009, s. 460. 
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uvažoval o aplikaci cizích imperativních ustanovení, bude se muset pídit právě po 

tom, jak jsou hodnocena právním řádem, k němuž náleží, pokud se nebude moci 

opřít o nějaký podrobnější společný, jednotný výklad definice.233 Nelze ovšem 

zapomínat na to, jak zdůrazňuje Rozehnalová234, že imperativní povahu normám 

nedodává kolizní právo, ale že jde o právo hmotné určitého státu, který 

imperativní normu vydal a dal jí mezinárodně donucující povahu. 

 

9.3. POUŽITÍ IMPERATIVNÍCH USTANOVENÍ PRÁVA TŘETÍ ZEMĚ 

 Ustanovení čl. 7 odst. 1 Úmluvy bylo už při jejím vyjednávání 

problematickým, proto čl. 22 Úmluvy umožnil smluvním státům vyhradit si právo 

toto ustanovení neuplatňovat. Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, 

Portugalsko, Slovinsko a Spojené království toho využily. Přesto Návrh Nařízení 

v čl. 8 odst. 3 chtěl vlastně umožnit totéž, co čl. 7 odst. 1 Úmluvy, a to uplatnění 

imperativních ustanovení práva země jiné, než země rozhodného práva (a i než 

země soudu), se kterou situace úzce souvisí. K takovému pojetí návrhu došlo podle 

důvodové zprávy na základě odpovědí na Zelenou knihu, které poukázaly na 

rozhodnutí obsahující odkazy na zahraniční imperativní ustanovení, i v členských 

státech, které vyjádřili výhradu k čl. 7. odst. 1 Úmluvy. Což bylo vyloženo jako 

potvrzení užitečnosti takového pravidla zvlášť v souvislosti s nařízením Brusel I, 

které občas určuje příslušnost alternativně a se sporem pak úzce souvisí i jiný 

členský stát235. Jednou z odpovědí na Zelenou knihu, kterou má asi důvodová 

zpráva na mysli, je odpověď Max Planckova Institutu236, která uvádí, že Německo 

i Spojené království používají vlastní úpravu obdobnou čl. 7 odst. 1 ŘÚ, ačkoli obě 

tyto země vůči němu uplatnily výhradu. V této souvislosti podotýká Harris237, že 

státy vázané Úmluvou mohou používat vlastní úpravu jen mimo rozsah působnosti 

                                                        
233 Srov. Harris, J., op. cit. sub 92, s.296. 
234 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 185. 
235 Článek 5 ve spojení s Články 6 a 7 Nařízení Brusel I. 
236 Max Planck Institute for Foreign Private and Private International Law, Comments on the 
European Commision’s Green Paper on the converision of the Rome Convention of 1980 on the law 
applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, s. 76-77. 
Dostupná na: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/contributions/max_planck_institute_f
oreign_private_international_law_en.pdf.  
237 Harris, J., op. cit. sub 92, s. 276-277. 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/contributions/max_planck_institute_foreign_private_international_law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_i/contributions/max_planck_institute_foreign_private_international_law_en.pdf
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Úmluvy. Možnost však vidí v aplikaci zásad veřejného pořádku, zde ve smyslu 

zachování dobrých vztahů s ostatními státy. Další možné řešení může spočívat 

v tom, že soudy mohou zahrnout imperativní ustanovení práva třetí země do 

úvahy nepřímo, jako součást skutkové stránky.238 

Při přijímání Nařízení došlo ke kompromisu239 a výsledný čl. 9 odst. 3 

Nařízení je rozsahově výrazně zúžen. Považuji za vhodné uvést celé znění čl. 9 

odst. 3 Nařízení: „Rovněž lze použít imperativní ustanovení práva země, v níž mají 

být nebo byly povinnosti vyplývající ze smlouvy splněny, pokud tato imperativní 

ustanovení činí plnění smlouvy protiprávním. Při rozhodování, zda mají být 

taková ustanovení použita, je třeba vzít v úvahu jejich povahu a účel, jakož i 

důsledky, které by mohly z jejich použití nebo nepoužití vyplynout.“240 Přijaté znění 

tedy umožňuje použít imperativní ustanovení práva jen takové země, v níž mají být 

nebo byly povinnosti vyplývající ze smlouvy splněny, a to ještě pod podmínkou, že 

tato imperativní ustanovení činí plnění smlouvy protiprávním. 

Stejně jako v Úmluvě, záleží na úvaze soudu, zda takových ustanovení 

použije. Hlavní241 odlišnost tohoto ustanovení od Úmluvy spočívá v tom, že je soud 

omezen v úvaze výslovným určením státu, jehož imperativní normy je možno 

použít. Podle Nařízení jde o normy práva místa plnění. Úmluva umožňovala v čl. 7 

odst. 1 použití norem práva země, s níž okolnosti věcně souvisí. Druhý hlavní 

rozdíl spočívá v tom, že použity mohou být pouze normy, které činí plnění smlouvy 

protiprávním a vyloučena je naopak kategorie norem působících na závazek 

pozitivně.242 Z tohoto důvodu může být nakonec čl. 9 odst. 3 vnímán jako příliš 

úzký.243 

                                                        
238 Rinze, J., op. cit. sub 144, s. 419 (resp. s. 7 ve verzi dostupné v databázi Westlaw) zejména názory 
uvedené v pozn. č. 110. 
239 Jednání a návrhy, které vedly k finálnímu znění čl. 9. odst. 3 Nařízení Řím I, mapuje velmi 
přehledně Michael Hellner. Viz Hellner, M., op. cit. sub 232, s. 451-455. Podobně i Harris, J., op. cit. 
sub 92, s. 291. Dále viz argumenty, zejména ze Spojeného království, proti znění čl. 8 odst. 3 Návrhu 
např. ibidem, Harris, J., s. 271-290. 
240 Zvýrazněno autorkou práce. 
241 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 193-194. 
242 Ibidem. 
243 Harris, J., op. cit. sub 92, s. 332-334 a 341-342. 
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Důležitá je ještě otázka, podle kterého právního řádu se určí pro účel čl. 9 

odst. 3 místo plnění.244 První možností je lex causae, vzhledem k ustanovení čl. 12 

odst. 1 písm. b) Nařízení, které stanoví, že plnění závazků vyplývajících ze smlouvy 

se řídí právě legis causae. Druhou možností je určit místo plnění podle pravidel lex 

fori, což by mohla být možnost vhodnější z pohledu soudů. V případě plnění, které 

se již uskutečnilo, by se mělo vzít v úvahu skutečné místo plnění.245 

 V závěru této kapitoly bych ráda zdůraznila, že podle mnoha autorů246 je 

debata o aplikaci imperativních ustanovení třetích zemí převážně akademická, 

neboť k judikování v praxi nedochází, nebo alespoň ne tak, aby to budilo větší 

pozornost. Přesto pouhá možnost tohoto postupu vzbuzovala u značné části 

odborníků i států velké obavy. Proto současné znění čl. 9 odst. 3 Nařízení, jakkoli se 

o něm dá polemizovat, zda není příliš úzké, je určitým výsledkem nezbytného 

kompromisu. 

9.4. IMPERATIVNÍ USTANOVENÍ PRÁVA STÁTU SOUDU 

 Článek 9 odst. 2 Nařízení, stejně jako čl. 7 odst. 2 Úmluvy, stvrzuje 

samozřejmou247 zásadu tak, že použitím Nařízení (Úmluvy) není v žádném případě 

dotčeno použití imperativních ustanovení práva země soudu. Na použití vlastních 

nutně použitelných norem státy zásadně trvají, jak již bylo řečeno v úvodu této 

kapitoly. 

 Kučera248 odlišuje bezprostřední soukromoprávní důsledky aplikace 

imperativních ustanovení legis fori na daný vztah od dalších soukromoprávních 

účinků, které se posoudí podle lex causae. 

9.5. IMPERATIVNÍ USTANOVENÍ ROZHODNÉHO PRÁVA 

  Úmluva ani Nařízení neobsahují ustanovení, které by upravovalo použití 

imperativních ustanovení práva rozhodného pro smlouvu. Objevuje se názor249, 

                                                        
244 Viz Pauknerová, M., Mandatory rules and public policy in international contract law, ERA Forum 
11, 2010, s. 40. 
245 Ibidem. 
246 Lando, O., Nielsen, P. A., op. cit. sub 48, s. 46 a pozn. č. 53. Plender, R., Wilderspin, M., op. cit. sub 
57, s. 345 pozn. č. 77 – zde zmiňují rozsudek Švýcarského soudu, který použil v případě, kdy bylo 
rozhodné právo švýcarské, evropské normy soutěžního práva. 
247 Zpráva, k čl. 7, bod 4. Srov. Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 190. Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 239. 
248 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 293. 
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z mého hlediska překvapivý, že proto není jasné, zda se imperativní ustanovení 

legis causae použít mají, nebo zda jedinými použitelnými imperativními 

ustanoveními jsou ustanovení legis fori (čl. 9 odst. 2 Nařízení) a ustanovení práva 

třetích zemí za podmínek čl. 9 odst. 3 Nařízení. Na druhé straně stojí například 

názor Landoa a Nielsena250, že je zřejmé, že zvláštní ustanovení tohoto druhu by 

bylo nadbytečné, neboť imperativní ustanovení jsou velmi důležitou součástí legis 

causae. Použití imperativních ustanovení patřících do rozhodného práva není ani 

žádným ustanovením Nařízení vyloučeno. Stejného názoru je i Bonomi251, podle 

něj mají být imperativní ustanovení rozhodného práva aplikována, nejsou-li 

v rozporu s veřejným pořádkem státu soudu. 

 Otázkou zůstává, zda mají být imperativní ustanovení legis causae 

aplikována „…na základě obecné úpravy v Nařízení Řím I, nebo na základě národní 

úpravy“.252 

9.6. SROVNÁNÍ IMPERATIVNÍCH USTANOVENÍ A VÝHRADY VEŘEJNÉHO 

POŘÁDKU 

 Výhrada veřejného pořádku je obranou proti nežádoucím důsledkům 

aplikace cizího práva.253 Umožňuje státu a také ho zavazuje, aby výjimečně odmítl 

použití ustanovení zahraničního právního řádu, kterého se má v daném případě 

použít na základě kolizní normy. Podmínkou je, že by účinky takového použití byly 

v rámci právního řádu státu soudu zásadně nepřijatelné.254 

 Výhradu veřejného pořádku umožňují čl. 16 Úmluvy i čl. 21 Nařízení s tím, 

že odmítnout právo použitelné na základě Úmluvy/Nařízení lze pouze v případě, že 

by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem legis fori. 

 Výhrada veřejného pořádku je vlastně negativním, odmítavým procesem, 

při kterém může soud uvážit, že neaplikuje rozhodné právo nebo jeho část 

                                                                                                                                                                  
249 On the way to a Rome I Regulation, Editorial comments, Common Market Law Review 43: 913-
922, 2006, s. 921. 
250 Lando, O., Nielsen, P. A., op. cit. sub 143, s. 1719. 
251 Bonomi, A., op. cit. sub 221, s. 295 pozn. č. 33. 
252 Rozehnalová, N., op. cit. sub 73, s. 190. 
253 Kučera, Z., op. cit. sub 2, s. 177. 
254 Ibidem, s. 193 an. 
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z důvodů neslučitelnosti důsledků aplikace norem rozhodného práva s normami 

státu soudu.255 

 Naproti tomu imperativní ustanovení mají aktivní roli, prosadí se před 

normami rozhodného práva a přitom nehodnotí jeho obsah,256 prosazují se nikoli 

proti rozhodnému právu, ale kvůli své nutně použitelné povaze dané právním 

řádem. 

 Je třeba podotknout, že například na rozdíl od českého práva, kde je toto 

dělení tradiční, v anglickém právu nebylo před vstupem Římské úmluvy v platnost 

používáno takové dělení a každé odchýlení od rozhodného práva bylo vedeno 

veřejným pořádkem.257 S tím také mohou souviset obavy, které provázely vznik 

úpravy použití imperativních ustanovení jak v Úmluvě, tak v Nařízení. 

 

10. ZÁVĚR 

 Římská úmluva upravuje jednotné kolizní normy použitelné v členských 

státech EU pro smluvní závazkové vztahy, avšak s její povahou jako mezinárodní 

úmluvy byla spjata potřeba ji implementovat do právních řádů smluvních států 

podle jejich ústavních pravidel, čímž v některých členských státech došlo k různým 

výsledkům. Je proto pochopitelné, že v souvislosti s modernizací Bruselské úmluvy 

a její přeměnou do nařízení Brusel I a s vznikem nařízení Řím II, bylo přikročeno 

k převtělení Římské úmluvy do Nařízení Řím I. Nařízení se přes některé poměrně 

inovativní změny navrhované v Návrhu, které nakonec nebyly schváleny, skutečně 

stalo v zásadě decentní modernizací Úmluvy. 

 Přesto, že Úmluva byla převedena právě do formy nařízení, není úprava 

kolizních norem pro smluvní závazky v rámci Evropské unie ani v současné době 

zcela jednotná. Souvisí to nejen s tím, že Dánsko se Nařízení neúčastní, ale 

například i s výkladem, které závazky mají účinky srovnatelné s rodinnými vztahy, 

resp. s manželstvím, neboť může v některých státech dojít k zařazení závazků 

v tomto smyslu do působnosti Nařízení, neboť nebudou státem fóra považovány za 

                                                        
255 Harris, J., op. cit. sub 92, s. 297. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem, s. 297-298. 
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závazky z  působnosti Nařízení vyloučené. Další odlišnosti při výkladu a používání 

Nařízení mohou být způsobené například při aplikaci čl. 3 odst. 3, na který není 

nahlíženo zcela jednotně. Další nejednota v používání a výkladu Nařízení je 

očekávatelná i v případě určování rozhodného práva v případě neexistence volby 

práva, neboť použití principu nejužšího spojení a únikové doložky, která zůstala 

zachována, se lišilo již v rámci aplikace Úmluvy. V tomto ohledu musím však 

podotknout, že přesto považuji zachování flexibilních prvků za přínosné. 

 Volba práva, která je v centru pozornosti této práce, se v Nařízení od úpravy 

v Úmluvě zásadně neliší. V textu práce jsem se pokusila formulovat některé otázky 

s touto problematikou související, jakož i vypořádat se s různými názory týkajícími 

se zejména otázek omezení smluvní autonomie stran. Nemalý prostor byl věnován 

i  genezi Úmluvy a Nařízení a vymezení jejich působnosti. Otázky geneze 

i  působnosti ale považuji za nezbytný podklad pro uchopení mnohých souvislostí 

v rámci jednotné úpravy. 

V současné době zřetelněji nabírají tvar diskuze o společné jednotné úpravě 

smluvního práva v rámci Evropské unie a to zejména v oblasti evropského 

smluvního práva pro spotřebitele a podniky.258 

Domnívám se však, že i v případě, že se myšlenka jednotného smluvního 

práva v EU postupně bude opravdu realizovat, Význam Římské úmluvy a hlavně 

Nařízení Řím I přetrvá, neboť tyto nástroje, jak už bylo několikrát řečeno výše, 

nezajišťují jen jednotné rozhodování sporů ze smluvních závazků s „unijním“ 

prvkem, ale s jakýmkoli mezinárodním prvkem. Proto může být kolizní úprava 

v oblasti vnitrounijních vztahů nahrazena jednotným hmotným soukromým 

právem259, ale vztahy s mezinárodním prvkem mimo rámec Evropské unie bude 

i  nadále potřeba řešit kolizními normami a nevidím proto důvod, proč opouštět 

cestu započatou Římskou úmluvou a jejím pokračovatelem Nařízením Řím I. 

Možné jsou však samozřejmě v oblasti kolizní úpravy smluvních závazků další 

modernizace. 

                                                        
258 Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu 
právu pro spotřebitele a podniky KOM (2010) 348 v konečném znění 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm.  
259 Kromě toho se o nástroji EU, který by upravoval jednotně smluvní právo, uvažuje stále jako o 
volitelném nástroji, kterému by strany mohly svůj smluvní vztah podřídit, neměly by však takovou 
povinnost. 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam 

Bruselská úmluva  Bruselská úmluva o soudní příslušnosti a uznání a výkonu 

soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních 

(1968) 

Členský stát, členské 

státy  

členský stát Evropské unie (členský stát Evropských 

společenství), též ve smyslu stran Římské úmluvy a 

členských států vázaných Nařízením 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EK / Komise Evropská komise 

EP Evropský parlament 

ES / Společenství Evropské společenství (nebo Evropská společenství) 

ESD / SDEU Evropský soudní dvůr (před Lisabonskou smlouvou) / 

Soudní dvůr Evropské unie 

EU Evropská unie 

MPS  mezinárodní právo soukromé 

Nařízení / 

Nařízení Řím I / Řím I 

nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy 

Nařízení Brusel I / 

Brusel I   

nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a 

uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech 

občanských a obchodních 

Nařízení Řím II / Řím II  nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném 

pro mimosmluvní závazkové vztahy 

Návrh / Návrh Nařízení Návrh nařízení EP a Rady o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I), KOM (2005) 650 v konečném 

znění 

Nový ZMPS / nZMPS zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém 

(dosud neúčinný) 

PECL  Principy evropského smluvního práva (Principles of 

European Contract Law) 
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Zkratka Význam 

Principy UNIDROIT  Principy mezinárodních obchodních smluv (UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts) 

Preambule Preambule Nařízení Řím I 

Římská úmluva / 

Úmluva / ŘÚ  

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 

(1980) 

SEHS  Smlouva o založení Evropského hospodářského 

společenství 

SES  Smlouva o založení Evropského společenství 

SEU  Smlouva o založení Evropské unie (Maastrichtská smlouva) 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Zelená kniha  Zelená kniha o transformaci Římské úmluvy z roku 1980 o 

právu rozhodném pro smluvní závazky v komunitární 
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SUMMARY 

Rome Convention and Rome I Regulation on the law applicable to contractual 

obligations 

The purpose of my thesis is to analyse some main aspects of Regulation (EC) 

No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on 

the law applicable to contractual obligations (the Regulation) especially with 

regard to the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations 

from 1980 (the Convention) and to provide an overview of changes compared to 

the Convention. The Convention was published in the Collection of the 

International Treaties as notification No 64/2006 Sb. m. s. and it applies to 

contracts concluded after 1 July 2006. The Regulation oblige the courts of all EU 

Member States except Denmark to determine the applicable law for contracts with 

an international element entered into on or after 17 December 2009 according to 

the Regulation’s provisions. Where neither the Convention nor the Regulation 

applies, the Czech courts will generally look to the relevant national law, Act No 

97/1963 Sb. on Private International and Procedural Law as amended. From 

1 January 2014 would be applied its superseder Act No 91/2012 Sb. on Private 

International Law. 

The thesis is composed of ten chapters, each of them dealing with different 

aspects of choice of law rules applicable to contractual obligation. Chapter One is 

introduction which has been here already mentioned.  

Chapter Two defines basic terminology used in the thesis like the 

international element and provide basic theoretical information about context of 

choice of law rules as well as European private international law. 

Chapter Three deals with genesis of the Convention as well as of the 

Regulation.  The chapter is subdivided into two parts each looks at the genesis of 

these instruments separately. 

Chapter Four provide an analytical overview of scope of application. The 

chapter is divided into the six subsections. First two subsections deal with force of 

action of the Convention and of the Regulation. Next two subsections contain 
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detailed analyses of matters that fall into and out of scope of the Convention and of 

the Regulation. Last subsections deal with territorial scope. 

Chapter Five attempts to present relations amongst variety of instruments 

contain choice of law rules on contractual obligations as well as the relation 

between the Convention and the Regulation itself. 

Chapter Six concentrates on freedom of choice, as the essential part of party 

autonomy. Subchapters concern the characterisation of arrangement about choice 

of law, possible ways how parties may realize choice, matter of splitting the lex 

causae, object of choice and limitations of party autonomy with special regard to 

single-country contracts. 

Chapter Seven contains rules which determine the applicable law in 

absence of choice and compares the approach of both analysed instruments to the 

principle of closest connection. 

Chapter Eight deals with the scope of the law applicable. 

Chapter Nine characterises various aspects of new definition of overriding 

mandatory provisions and presents usage of these provisions, which can be part of 

lex fori, lex causae or part of law of third country. Then it compares overriding 

mandatory provisions with public policy. 

Conclusion is drawn in Chapter Ten and briefly summarises obtained 

conclusions and offers the view to possible future development. 

 

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

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