
Posudek konzultantky 

na rigorózní práci Mgr. Ondřeje Chvosty

„Určování rozhodného práva při absenci volby ve vybraných závazkových 
vztazích v České republice a USA "

             Rigorózní práce se zabývá srovnáním kolizní úpravy smluvních a mimosmluvních 

závazků v případech, kdy strany právo nezvolí. Autor, který dlouhodobě pobývá v USA, si 

zvolil pro srovnání s českou, resp. dnes již v podstatě pouze evropskou úpravou právo USA. 

Srovnání je velmi zajímavé, prolínají se v něm odlišná východiska obou systémů, tj. systému 

kontinentálního práva a common law. Je třeba si ovšem uvědomit, že evropské právo je samo 

kompromisem - mísí se v něm nejen právo kontinentální, ale i common law a specifické právo 

severských států, jejichž představitelé se např. intenzívně podíleli na vypracování obou 

římských nařízení. Se srovnávací metodou   je proto potřebné zacházet nadmíru obezřetně.

Rigorózní práce je napsána svěžím stylem, je vidět, že právo USA autora zcela 

nadchlo a pohltilo. K práci je připojen bohatý seznam literatury, jak české, tak zahraniční, 

anglicky psané, a cenné odkazy na internetové zdroje, zejména ve vztahu k právu USA. Mám 

však jednu obecnou připomínku. Přestože sám název práce by vyžadoval na prvním místě 

vymezení závazků smluvních a mimosmluvních, autor tak neučinil. Je to škoda, protože toto 

rozlišení není často zřejmé. V textu se v partii věnované smluvním závazkům setkáme 

s případem Tooker v. Lopez (s. 76), který je však evidentně případem mimosmluvní náhrady 

škody. A naopak, případ Alabama Great Southern Railroad Company v. Carrol (s. 99) je 

případem náhrady škody z porušení pracovní smlouvy (alespoň se tak jeví), ač je prezentován 

jako případ mimosmluvní náhrady škody. Autor by proto měl při ústní obhajobě především 

vysvětlit rozdíl smluvních a mimosmluvních závazků, a to v právu evropském (případně i 

českém) a v právu USA, pokud jsou zde odlišnosti, a poukázat na hranice pro vzájemné 

rozlišení. 

Práce je jinak přehledná a logicky strukturovaná. Sestává ze tří kapitol, dále podrobně 

vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje Závěr.
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V Úvodu se autor vyslovuje k cíli a záměru své práce. První kapitola se zaměřuje na 

kontinentální právo, common law a prameny práva ve srovnávacím pohledu, který je 

zajímavý. Stálo by ještě za vysvětlení (pokud možnost precizní a v bodech) rozdílů mezi 

vůdčími principy právní jistoty a ekvity – i to by mělo být předmětem ústní obhajoby. Druhá 

kapitola obecně uvádí pravidla určování rozhodného práva pro smluvní závazky v obou 

systémech. Musím připomenout, že autorovo hodnocení nového zákona o mezinárodním 

právu soukromém není zcela přesné; také by měl doplnit, že současný § 10 ZMPS má nikoli 

tři, ale čtyři odstavce (ke s. 43). Nepřesná a ničím nepodložená je rovněž argumentace 

ohledně zpětného odkazu v ZMPS a zejména se mi nezdá argument, že NMPS kopíruje 

relevantní články Nařízení Řím I (ke s. 50). Toto všechno by autor měl při ústní obhajobě 

uvést na pravou míru. Třetí kapitola se věnuje mimosmluvním závazkům, zejména tedy 

Nařízení Řím II a pravidlům v USA. 

V Závěru, který je výborný, se autor zamýšlí nad celkovým srovnáním kontinentálního 

práva a common law v kolizní úpravě závazkového práva, nad  relevancí na jedné straně 

vesměs judiciálních a na druhé straně vesměs legislativních pravidel. Výsledek by měl být 

obdobný, což se ale vždy nestává. Zdá se, že autor spíše preferuje flexibilní přístup 

amerického práva.

Rigorózní práci hodnotím jako celek přes uvedené připomínky pozitivně, i když si 

neodpustím poznámku, že zvolené téma bylo možná příliš široké a na takto malém prostoru se 

nedalo zvládnout ve všech nezbytných detailech, které postrádám, zejména pokud jde o unijní 

právo. To však jde spíše na vrub můj jako konzultantky této práce. 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a 

úspěšném vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Ondřeji Chvostovi přiznán akademický titul 

JUDr.

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

V Praze dne 17.7.2013
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