
RESUMÉ 

Cílem práce je definičně vymezit kategorii kogentních norem mezinárodního práva 

soukromého a následně popsat specifika jejich použití v obchodní oblasti, například 

oproti závazkovým vztahům, v nichž je jednou stranou spořebitel. 

Téma diplomové práce mě zaujalo, jelikož v tomto specifickém úseku 

mezinárodního práva soukromého se výrazně projevuje rozpor mezi možností stran si 

něco smluvně upravit a faktickou vymahatelností sjednaných nároků před soudy nebo 

mimosoudními institucemi. 

Pro převážnou část své diplomové práce jsem zvolila analytický přístup a 

gramatický, teleologický a logický výklad zmíněných právních instrumentů. 

V závěrečné části práce užívám komparatistiky právních řádů několika zvolených států, 

abych demonstrovala, jaký mohou mít odlišné přístupy k pojetí kogentních norem a 

mezinárodního práva soukromého vliv na interpretaci totožných smluvních vztahů a 

na smluvní volnost stran vůbec.       

 Diplomová práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol a shrnujícího závěru. První 

kapitola se věnuje kogentním normám v mezinárodním obchodním styku v obecné 

rovině, tedy vymezení samotného pojmu kogentních norem a otázce osobního a 

věcného rozsahu práce – specifikám obchodního styku. 

Po teoretickém základu následuje druhá kapitola, která se bude zabývat 

praktickým uplatněním kogentních norem v mezinárodním právu soukromém, tedy 

v řízení před soudy.          

 Třetí kapitola je věnována mezinárodní obchodní arbitráži. Analýze bude 

podrobena aplikace kogentních norem arbitry, případné rozdíly v jejich používání vůči 

klasickému soudnímu řízení před soudci.       

 Čtvrtá kapitola srovnává právní úpravu mezinárodního práva soukromého, 

potažmo kogentních právních norem v několika vybraných státech. Jedná se o právní 

úpravu českou, švýcarskou, francouzskou a amrickou. Státy byly zvoleny proto, že 

každý z nich má své specifikum v přístupu ke kogentním normám.    



 Pátá kapitola shrnuje závěry vyplývající z předchozích kapitol. Cíle obecné 

definice imperativních norem metodou syntézy zkoumaných zdrojů bylo dosaženo, byť 

bylo zjištěno, že tento termín nelze definovat univerzálně. Práce ukazuje na některá 

významná vodítka, která pomohou předem určit, jaké imperativní normy se budou na 

daný případ aplikovat, opět však nabízí záměry pravděpodobné.  

 


