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1. ÚVOD
Volba rozhodného práva smluvními stranami závazkového právního vztahu
s mezinárodním prvkem patří k jednomu ze základních projevů principu autonomie
vůle. V mezinárodních (zejména obchodních) stycích se však často setkáváme se
situací, kdy smluvní strany dobrovolně, ale často i opomenutím nebo nedůsledností,
ponechávají svůj právní poměr úpravě právního řádu určeného na základě norem
obsahujících náhradní hraniční určovatele. Právě tyto normy mezinárodního práva
soukromého nejsou jen předmětem národní právní úpravy, ale jsou dotčeny
rozsáhlou unifikací, proto se nelze omezit jen na českou právní úpravu, ba naopak,
těžiště této práce spočívá v úpravě evropského mezinárodního práva soukromého.
Tato práce má za cíl představit a kriticky zhodnotit charakter úpravy
náhradních hraničních určovatelů použitelných pro určování rozhodného práva
v rámci závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, pokud si jej strany samy
nezvolily, nebo pokud byla jejich volba neúčinná. Úkolem bude tedy nejen
formalisticky představit a popsat ustanovení unijních i vnitrostátních právních
norem, ale zejména vymezit jejich vzájemný vztah a dosah jejich aplikace, přičemž
stěžejní bude kriticky zhodnotit, jaké pokroky byly v této problematice uskutečněny,
a případně, jaký přístup by bylo vhodné zvolit de lege ferenda.
Základními prameny práva, které budou středem pozornosti této práce, jsou:
(a) Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z 19. června 1980
(dále jen „Římská úmluva“ nebo „Úmluva“). Česká republika k ní přistoupila
na základě úmluvy o přistoupení společně s jinými přistupujícími státy do EU dne
14. května 2005. Římská úmluva pak byla vyhlášena pod č. 64/2006 Sb. m. s.
a v účinnost vstoupila pro Českou republiku dne 1. července 2006. Vztahovala se tak
na

právní

poměry

z

oblasti

působnosti

Římské

úmluvy

počínaje

dnem 1. července 2006 až do účinnosti (b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím I), (dále jen „Nařízení Řím I.“ nebo „Nařízení“), které vstoupilo
v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie
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a vztahuje se na „smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva
v případě kolize právních řádů“1 uzavřené po 17. prosinci 2009 (včetně). Římská
úmluva tak do dnešního dne zůstává v platnosti, když se její ustanovení použijí na
smluvní závazkové vztahy uzavřené od 1. července 2006 do 16. prosince 2009.
Přes širokou použitelnost výše uvedené unijní úpravy v oblasti kolizních
norem pro smluvní závazkové vztahy nelze zcela ignorovat vnitrostátní právní
úpravu. Dne 1. ledna 2014 se stal účinným (c) nový zákon č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“), který nahradil dosavadní
úpravu obsaženou v (d) zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním (dále jen „ZMPSaP“). O vztahu těchto dvou vnitrostátních norem
k unijním předpisům bude podrobněji pojednáno v kapitole 5 této práce, nicméně
pokud jde o vztah mezi těmito předpisy, řeší jej, mimo jiné, přechodná ustanovení v
§ 123 odst. 1 ZMPS: „Vznik a existence právních poměrů a skutečnosti
z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně volby práva,
se posuzují podle dosavadních právních předpisů“. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé,
že otázky volby práva a její absence pro závazkové právní vztahy vzniklé
do 31. prosince 2013 se budou dále posuzovat podle ZMPSaP, tento předpis tedy
zůstává nadále aktuální.
Samotný text práce je rozdělen do šesti kapitol. Po stručném úvodu následuje
vstupní kapitola, obsahující krátký historický diskurz, po kterém budou v obecném
rámci představeny zásady autonomie vůle stran a hlavní atributy volby rozhodného
práva smluvními stranami. Přestože toto téma nenáleží k předmětu této práce,
považuji

tento

stručný

vstup

za

významný

zejména

z

toho

důvodu,

že pojednání o určování rozhodného práva při absenci volby by nebylo zcela úplné,
pokud by chyběl alespoň stručný nástin toho, jaká jsou východiska a předpoklady
pro použití náhradních hraničních určovatelů. A navíc, jelikož je základním
principem smluvních závazkových právních vztahů autonomie vůle smluvních
stran, musí vždy soud nejdříve zkoumat, zda si účastníci smlouvy právo pro jejich
vztah rozhodné zvolili a zda byla tato volba platná, a až na základě výsledků těchto
zjištění, zvolí vhodný postup podle kolizních pravidel pro absenci volby práva.
1

Článek 1 odst. 1 Nařízení Řím I.
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Na závěr druhé kapitoly je pak pojednáno o nezbytném rozlišování mezi implicitní
volbou práva a absencí volby, která je důležitým východiskem pro následující
výklad.
Třetí kapitola je zaměřena na úpravu náhradních hraničních určovatelů
obsažených v Římské úmluvě. Přestože se tato úprava v dnešní době použije jen
zcela výjimečně (smlouvy uzavřené mezi 1. červencem 2006 a 16. prosincem 2009),
je významným pramenem práva a základem pro současnou podobu unifikace
kolizních norem v oblasti smluvních závazkových vztahů. Navíc je významná i z toho
hlediska, že celá řada výkladových stanovisek a judikátů z doby aplikace Římské
úmluvy je v současné době stále použitelná a slouží tak jako významný interpretační
nástroj. Mezi takové výkladové nástroje pak zcela jistě patří vysvětlující zpráva,
zpracována profesory Mariem Giuliano a Paulem Lagarde, k úmluvě o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Zpráva Giuliano-Lagarde“)2,
která je s ohledem na mnohost podobných institutů použitelná i pro výklad Nařízení
Řím I.3 Třetí kapitola je tedy významným odrazovým můstkem pro posouzení
přínosů a nedostatků nové unijní úpravy kolizních norem pro smluvní závazkové
vztahy s mezinárodním prvkem.
Nejobsáhlejší kapitola této práce s číslem čtyři pojednává o úpravě
náhradních hraničních určovatelů v Nařízení Řím I., přičemž o tomto bude
pojednáno nejen v obecném hledisku systematiky článku 4 Nařízení Řím I. a jeho
srovnání s článkem 4 Úmluvy. Tato kapitola má za cíl vyzvednout základní přínosy
úpravy transformované z Římské úmluvy do Nařízení, ale i upozornit na případná
zklamání, která tato úprava přinesla. Základní otázkou, která by měla být
zodpovězená v této práci je, zda ustanovení článku 4 Nařízení Řím I. je skutečně
krokem vpřed, jak to předpokládali jeho tvůrci a kritici Římské úmluvy, nebo došlo
pouze ke zdánlivému posunu v otázce určení rozhodného práva v případech
absence jeho volby smluvními stranami. Aby bylo předmětu práce učiněno zadost,
nemohu se nezmínit i o zvláštních kolizních určovatelích obsažených v ustanoveních
GIULIANO, Mario, LAGARDE, Paul, Report on the Convention on the Law Applicable to Contractual
Obligation, Úř. věst. ES C 282/1, 31. října 1980.
3 Srov. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim: (se zvláštním zřetelem
na evropskou kolizní úpravu). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Spisy Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, sv. 375. ISBN 9788021052406, s. 69.
2

3

článků 5 až 8 Nařízení, přičemž s ohledem na žádoucí rozsah této práce se nebudu
zabývat úpravou spotřebitelských smluv, když tyto by vyžadovaly větší pozornost
a podrobnější výklad, než tato práce umožňuje, proto se o nich zmíním jen okrajově.
Jak bylo výše uvedeno, poslední věcná kapitola - kapitola pátá se zabývá
významnými aspekty českého mezinárodního práva soukromého v oblasti úpravy
rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy při absenci volby. S ohledem na
omezenou použitelnost těchto předpisů od okamžiku nabytí účinností unijních
instrumentů, bude tento výklad spíše založen na vymezení vzájemného vztahu
vnitrostátních a nadnárodních norem mezinárodního práva soukromého
se zohledněním věcné působnosti ZMPSaP i ZMPS na omezenou oblast právních
vztahů s mezinárodním prvkem.
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2. OBECNĚ O ROZHODNÉM PRÁVU PRO ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
2.1 VÝVOJ TEORIE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO
Mezinárodní právo soukromé nevzniklo zcela spontánně, kdy bychom mohli
prapůvodní normy nacházet již ve starověku, nebo tak, že bychom se mohli, jak je
tomu v dnešní podobě občanského práva, inspirovat již ve starověkém Římě4.
Pro vznik mezinárodního práva soukromého se musela vytvořit určitá potřeba, tedy
bylo nutné, aby vznikly takové společenské podmínky, ze kterých by se následně
vytvořily normy mezinárodního práva soukromého. Ta potřeba vznikla až
okamžikem, kdy samotné hmotné národní právo nestačilo tomu, aby regulovalo
pořád častěji vznikající právní vztahy mezi osobami pocházejícími z různých
státních a podobných útvarů.
Moderní mezinárodní právo soukromé se vyvinulo v městech severní Itálie,
které se rozvíjely jako samostatné útvary, vytvářející své vlastní právo tzv. statuta.
Z učení glosátorů a následně významnějších komentátorů (postglosátorů)
se postupně vyvinula tzv. statutární teorie. Baldus de Ubaldis (1327-1400)
rozlišoval tři kategorie statutů, a to statuta personalia - zavazují všechny osoby
daného státu (útvaru), bez ohledu na to, kde se daná osoba nachází, statuta realia –
vztahují se k věcem podle striktní teritoriální zásady a statuta mixta - týkající se
úkonů/jednání vztahujících se k osobám a věcem, např. uzavírání kupní smlouvy
apod. Baldova teorie položila základ mezinárodnímu právu soukromému pro
dlouhá staletí. Z následovníků komentátorů - vědců zabývajících se vědou
mezinárodního práva soukromého, pro povahu závazkových právních vztahů měli
zásadní význam především tito:
Francouzský právník Charles Dumoulin (1501-1566) je považován za „otce
autonomie vůle stran“. Jeho nejvýznamnější publikací v této oblasti byla
Conclusiones de statutis et consuetudinibus localibus. Dumoulin byl striktním
zastáncem zásady domicilu a dával přednost volbě práva učiněné smluvními

4 V Římě existovalo v

rámci činnosti peregrinského praetora tzv. ius gentium pro úpravu závazkových
vztahů mezi Římany a cizinci, a dále mezi cizinci navzájem.
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stranami kontraktu.5 Nicméně má se za to, že první výslovné upřednostnění
principu autonomie vůle účastníků smlouvy ohledně rozhodného práva vychází
z názorů Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888), který byl přesvědčen,
že smluvní volnost v podobě volby práva pro danou smlouvu může být překonána
jen ve prospěch veřejného pořádku, svrchovanosti a úpravy věcných práv
k nemovitostem.6
To nizozemský jurista Ulrich Huber v 17. století redefinoval statutární teorii
a je představitelem tzv. teritoriální teorie. Formuloval tři maximy mezinárodního
práva soukromého, přičemž zdůrazňoval princip zdvořilosti, a to: a) právo státu má
svou sílu, je vymahatelné pouze v rámci svého svrchovaného území; b) všechny
osoby v rámci tohoto území jsou vázány tímto svrchovaným právem; c) právo
kteréhokoliv

státu

může

být

účinné

i

na

území

cizího

státu

za předpokladu, že tyto nebudou zasahovat do svrchované moci tohoto cizího státu
nebo práv jeho osob.7
Mezi nejvýznamnější představitele teorie mezinárodního práva však patří
bezesporu Fridrich Karl von Savigny (1779 – 1861), který odmítl jak statutární tak
teritoriální teorii a formuloval vlastní přístup v rámci teorie mezinárodního práva
soukromého. Výchozím principem má být vůle stran. V případě, že tuto nelze zjistit
nebo nebyla-li vůbec určena, Savigny zakládá svou teorii na těchto zásadách: a)
každý právní vztah má svoje přirozené místo/sídlo, zasazené do určitého
(lokálního) právního řádu, a bude to právě to právo, které bude nutno aplikovat,
pokud se bude lišit od legis fori. Tedy právě tento koncept „přirozeného právního
řádu“ aplikovatelného na daný právní vztah bude rozhodným faktorem; b) existují
normy mezinárodního práva soukromého, které jsou univerzální a společné pro
všechny právní řády.8 Druhé pravidlo bylo mnohdy podrobeno kritice, když nelze
tvrdit, že by různé normy mezinárodního práva soukromého obsahovaly nějaké
ED. SARCEVIC, Petar Ed. Paul Volken. Yearbook of private international law. Hague: Kluwer Law
International, 1999. ISBN 9789041110268, s. 91.
6 Srov. KUIPERS, Jan-Jaap. EU law and private international law: the interrelationship in contractual
obligations. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, 384 s. ISBN 9789004206731, s. 45.
7 BILLAH, Masum S. M. Origin and Development of Private International Law LLM: Private
International Law Speech II, 15. ledna 2010.
8 Ibid.
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univerzální zásady. Nicméně to nemění nic na významu doktríny sídla závazkového
právního vztahu, kterým v případě smluvních poměrů má být místo plnění smlouvy,
v případě právních poměrů k věcem (bez ohledu na to zda jde o věci movité či
nemovité) místo, kde se věci nacházejí, a v případě právních poměrů k osobám,
místem domicilů daných osob.9
Savignyho přístup je v nejnovější teorii mezinárodního práva soukromého již
překonán, nicméně má stále enormní zásluhy na tom, že došlo k překonání
statutární teorie, a že se namísto jednotlivých statutů přenesla pozornost na
charakter právního vztahu, který měl být předmětem posuzování. V tomto byl tedy
dosah Savignyho učení pro vědu mezinárodního práva soukromého zvláště
významný.

2.2 VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
Autonomie vůle smluvních stran, zvolit si rozhodné právo pro svůj závazkový
právní vztah, je v dnešní době již všeobecně uznávaným principem. Možnost volby
obligačního statutu smlouvy se postupně vyvíjela z naplňování potřeby
kontraktační volnosti smluvních stran, upravit si vzájemné vztahy dle vlastí vůle
a požadavků mezinárodního obchodu. Proto také můžeme chápat autonomii vůle
smluvních stran v širším smyslu, tedy tak, že si strany mohou zvolit svobodně
jednotlivé podmínky, včetně způsobu rozhodování případných sporů, určení
příslušného soudu, volby rozhodného práva. V užším smyslu pak volba práva bude
znamenat volbu práva aplikovatelného pro danou smlouvu, v souladu se kterým se
bude smlouva vykládat, bude posuzována její platnost, předmět plnění,
odpovědnost apod. Samotná možnost smluvních stran zvolit si rozhodné právo,
kterým se bude řídit jejich vzájemný závazkový právní vztah, naplňuje jejich
rozumná očekávání co do charakteru jejich poměru, a zároveň nastoluje
předvídatelnost a právní jistotu, tolik nezbytnou v rámci mezinárodních
(obchodních) styků. Z tohoto důvodu je právě svobodná vůle stran při volbě
rozhodného práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem, jedním
Srov. KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 6. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2004, ISBN
8072391674, s. 90.
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ze stěžejních moderních pravidel mezinárodního práva soukromého a mělo by být
základem systému kolizních norem v oblasti smluvního závazkového práva10.
Běžně se tedy má za to, že účastníci smlouvy mohou dle vlastní dispozice
rozhodnout o tom, který právní řád bude na jejich smluvní vztah aplikovatelný
a takováto volba, podobně jako u jiných ustanovení smlouvy, bude vymahatelná.
Nicméně ani smluvní volnost ohledně určení rozhodného práva není neomezená.
S ohledem na předmět této práce by nebylo vhodné zabývat se přílišnými detaily
faktorů limitujících volbu rozhodného práva, nicméně pro účely dalšího výkladu
není možné se o některých omezeních nezmínit, když i tato pak například mohou
způsobit, že volba rozhodného práva provedená smluvními stranami nebude účinná
a na místě se tedy bude postupovat tak, jako by volba práva učiněna nebyla.
Volba práva ze své podstaty působí zcela jednoduše. Jde o projev smluvní
volnosti, proto by s tím neměly být žádné problémy. Některé otázky však při hlubší
úvaze mohou způsobit vznik určitých pochybností, jako například tyto: Mohou si
smluvní strany zvolit právo, které se smlouvou nijak nesouvisí, nemá s ní nic
společného? Mohou smluvní strany podřídit různá ustanovení ve smlouvě různým
právním řádům? Mohou smluvní strany dodatečně změnit dříve učiněnou volbu
práva? Lze si zvolit i „nestátní“ právo např. islámské právo Šaría nebo lex
mercatoria? Měla by být volba práva limitována zohledněním práv slabší smluvní
strany? Musí být volba práva výslovná, nebo lze učinit i konkludentní volbu? Tento
výčet samozřejmě není taxativní a na účinnost volby práva mohou mít vliv i jiné
okolnosti. Nicméně značná část odpovědí na výše uvedené otázky je upravena ve
stěžejních předpisech evropského mezinárodního práva soukromého, které se na
závazkové právní vztahy s mezinárodním prvkem budou vztahovat, a to původně
v rámci Římské úmluvy11 (aplikovatelné na smlouvy uzavřené od 1. července 2006
do 16. prosince 2009) a dále v současné době Nařízení Řím I.12 a je doprovázející
judikaturou. Nelze samozřejmě také pominout české mezinárodní právo soukromé,
které

dosud

upravovalo

volbu

práva

v

ustanovení

§

9

ZMPSaP

Srov. bod 11 Preambule Nařízení Řím I.
Článek 3 Římské úmluvy.
12 Článek 3 Nařízení Řím I.
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a v současné době je to ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, a to přestože použití těchto
vnitrostátních předpisů je již v dnešní době vzhledem k univerzální unijní úpravě
spíše sporadické.13

2.2.1 ŠTĚPENÍ OBLIGAČNÍHO STATUTU NEBOLI TZV. DEPEÇAGE
Možnost smluvních stran, aby si podřídily různá ustanovení smlouvy různým
právním řádům, byla garantována Římskou úmluvou a předpokládá jí také Nařízení
Řím I., v obou případech v článku 3 odst. 1. Přitom existují dva zásadní způsoby
štěpení obligačního statutu, a to ten, že (a) si strany pro určitou část smlouvy zvolí
rozhodné právo podle své vůle a zbytek ponechají obecné úpravě, tedy pro tuto část
smlouvy volba učiněna není a rozhodné právo určí dle svého uvážení a náhradních
hraničních určovatelů soud14 (tzv. částečná volba práva15), nebo (b) si strany mohou
zvolit různé právní řády pro různé části smlouvy (tzv. dílčí volba práva16).
Pro posouzení depeçage existují různé teorie, přičemž některé vycházejí
z toho, že smlouva sice vypadá jako jeden ucelený kontrakt, nicméně skládá se
z různých nezávislých sub-kontraktů, které samozřejmě mohou mít samostatné
obligační statuty; jiné zase posilují smluvní volnost tak, že se autonomie vůle stran
může vztahovat na jakoukoli část smlouvy, proto si smluvní strany mohou pro
libovolná smluvní ustanovení zvolit odlišná rozhodná práva tak, aby to odpovídalo
nejlépe jejich představám.17 Nejpřesvědčivější však je dle mého názoru přístup, že
se štěpení obligačního statutu v některých případech ani nevyhneme, a to například,
pokud se stane, že zvolený právní řád nebude mít pro řešení určitých skutkových
okolností žádné právní normy. Soud tedy v takovém případě bude muset nějakým
způsobem vyplnit mezeru v právu a není vyloučeno, že na ni použije ustanovení
jiného právního řádu, se kterým bude posuzovaná smlouva nějakým způsobem
O této problematice bude pojednáno podrobněji v kapitole 5.3 této práce.
Zpráva Giuliano-Lagarde (op. cit., sub 2, s. 17) přitom stanoví, že tato částečná volba práva nesmí
předjímat rozhodné právo pro celou smlouvu, tzn. že rozhodné právo jedné části smlouvy nebude
podkladem pro implicitní volbu práva ve vztahu k ostatním ujednáním smlouvy, pro které volba
nebyla učiněna.
15 ROZEHNALOVÁ, N., op. cit., sub 3, 2010, s. 109.
16 Ibid., str. 109.
17 Nejčastěji budou smluvní strany vybírat rozhodná práva, pokud jde o způsob uzavírání nebo
formální platnost smlouvy ty právní řády, v rámci nichž jím budou tato pravidla co nejvíce vyhovovat.
13
14
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spojena. O depeçage však půjde i v případě, pokud si smluvní strany zvolí rozhodné
právo cizího státu, avšak tato skutečnost nemůže být pro soud překážkou v aplikaci
imperativních norem jeho vlastního práva.18
Jednou ze zásadních otázek však zůstává, co se má považovat za
(oddělitelnou) část smlouvy? Pro která ustanovení smlouvy si mohu zvolit rozhodné
právo? Existují různé názory na rozsah toho, co může být podrobeno štěpení a co ne.
Zastánci konzervativního přístupu mají za to, že zvláštní obligační statut může mít
jen ta část smlouvy, která je natolik oddělitelná od svého zbytku, že tvoří vlastní
„podsoubor“ práv a povinností.19 Jiní autoři naopak zastávají názor, že zásada
autonomie vůle smluvních stran co do volby práva se může vztahovat i
k jednotlivým ustanovením smlouvy20. Zpráva Giuliano-Lagarde se v této věci
omezuje na konstatování, že pokud jsou části smlouvy oddělitelné, volba práva musí
být konzistentní, tedy musí souviset s prvky smlouvy, které mohou být posuzovány
podle jiných právních řádů, aniž by docházelo k nějakým rozporům.21 K takovým
nežádoucím rozporům by mohlo například docházet, pokud by určitá významově
shodná práva a povinnosti podléhaly jiným právním řádům ve vztahu k jednotlivým
účastníkům smlouvy. V takovém případě by tedy například odstoupení od smlouvy
mohlo být posuzováno podle jiného právního řádu pro kupujícího než pro
prodávajícího, což dle mého názoru není vhodné a mohlo by právě působit
nesourodost.

Proto

by

se

depeçage

neměl

uplatnit

například

tak,

že podle jiného práva se posoudí povinnosti jedné strany a podle jiného povinnosti
druhé strany. Většinou jde totiž o kontrakty synallagmatické, tedy takové, v rámci
kterých smluvní strany vstupují do vzájemných práv a povinností, které by však
měly být z hlediska obligačního statutu sourodé. Na tom nic nemění skutečnost,
že různá odvozená ustanovení jako např. odpovědnost za vady, odpovědnost za

ROODT, Christa. Studijní materiály pro výuku předmětu LS5561 Choice of Law in Business
Transactions, University of Aberdeen, 2011.
19 Např. VISCHER, General Course on Private International Law, 232 Rec. des cours (1992-I) 21,
s. 141 srov. blíže NYGH, P. Autonomy in international contracts. Oxford: Oxford University Press,
1999, 282 s. ISBN 0198262701, s. 132.
20 Srov. blíže DICEY, Albert Venn, John Humphrey Carlile MORRIS a Lawrence COLLINS. Dicey, Morris,
and Collins on the conflict of laws. 14th ed. London: Sweet & Maxwell, 2006, ISBN 042188360x.,
s. 1207, nebo NORTH, P., J. FAWCETT a G. CHESHIRE. Cheshire and North's private international law.
13th ed. London: Butterworths, 1999, 1069 s. ISBN 0406905967. s. 477.
21 Zpráva Giuliano-Lagarde, op. cit., sub 2, s. 17.
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škodu, započtení, postoupení či platnost a výklad smlouvy budou posuzovány dle
jiného právního řádu, pro obě smluvní strany by však dle mého názoru mělo platit
totožné rozhodné právo.

2.2.2 ZMĚNA DŘÍVE ZVOLENÉHO PRÁVA
Dalším z projevů svobodné vůle smluvních stran zvolit si rozhodné právo pro
jejich závazkový právní vztah je skutečnost, že si strany mohou kdykoliv na základě
vzájemné dohody obligační statut smlouvy podřídit právu jinému.22
Změna volby práva může být učiněna „kdykoliv“ v průběhu trvání smlouvy,
ačkoliv otázka může vzniknout, zda je možné změnit rozhodné právo, pokud ze
smlouvy vznikl nějaký spor, který je již předmětem soudního řízení. Zpráva
Giuliano-Lagarde se tak přiklání k tomu, že je na rozhodnutí soudu fóra,
aby případně připustil změnu rozhodného práva či nikoliv. Nicméně považovala
bych to spíše za možnost hypotetickou, když již z hlediska procesní ekonomie by
nebylo vhodné měnit po zahájení řízení hmotné právo, kterým se mají práva
a povinnosti ex contractu měnit.
Změna práva, kterým se smlouva řídí, může být učiněna v případě, že si
smluvní strany již dříve rozhodné právo zvolily, nebo i v případě pokud původně
nebyla výslovná ani implicitní volba práva provedena a určení rozhodného práva
bylo ponecháno ustanovením aplikovatelným při absenci volby práva (zvláště tedy
článek 4 Římské úmluvy či Nařízení Řím I.). Tvůrci Římské úmluvy však reflektovali
určité hrozby, pokud by nebyla možnost změny rozhodného práva ničím limitována.
Mohlo by například docházet k tomu, že se smlouva v důsledku změny rozhodného
práva stane neplatnou, nebo že tím bude učiněn zásah do práva třetích osob. Proto
je dnes změna zvoleného rozhodného práva umožněna pouze za předpokladu, že
tím nebude dotčena formální platnost smlouvy23 a nebude tím zasaženo do práv
třetích osob. Pokud by tyto pojistky nebyly dány, mohlo by to mít závažné následky.
Obava může především vzniknout v případě, pokud od okamžiku uzavření smlouvy

Článek 3 odst. 2 věta první Nařízení Řím I. zní: „Strany se mohou kdykoli dohodnout, že se smlouva
bude řídit jiným právem, než kterým se dosud řídila v důsledku předchozí volby podle tohoto článku
nebo na základě jiných ustanovení tohoto nařízení.“
23 Podle článku 11 Nařízení Řím I. (původně ustanovení článku 9 Římské úmluvy).
22
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nabyly ve vztahu k tomuto právnímu poměru nějaká práva třetí osoby. Smluvní
volnost zaručována stranám smlouvy (i vzhledem ke změně dříve provedené volby)
nesmí tedy negativně ovlivnit poměry třetích osob, proto je nutné, aby předpoklad,
že dobrovolnou změnou rozhodného práva iniciovanou účastníky smlouvy nebudou
poškozená práva třetích osob, byl naplněn. Další podmínkou pak je, aby změna
rozhodného práva neměla vliv na formální platnost smlouvy. V tomto případě tedy
jde o to, aby smlouva platně uzavřená podle práva jednoho státu, nebyla
zneplatněna skutečností, že se nově bude řídit právem, který takový způsob
uzavření smlouvy nepovažuje za platný. Je však otázkou, zda toto pravidlo bude
platit i obráceně, tedy tak, že smlouva, která je neplatná podle svého původního
práva se stane platnou v důsledku volby takového práva, podle kterého nejsou dány
důvody neplatnosti předmětné smlouvy. Tento případ má pak svůj základ v principu
oddělitelnosti doložky rozhodného práva od zbytku smlouvy, otázkou také pak
bude, zda v případě pozitivního přístupu, může taková validovaná smlouva mít
i retroaktivní účinky24.

2.2.3 VOLBA NEUTRÁLNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
Na začátku vývoje teorie autonomie vůle ve vztahu k volbě rozhodného práva
byl dán jasný požadavek, aby zvolené právo mělo nějakou vazbu na právní vztah,
který se jím bude řídit. Jeden z prvních rozsudků (v tomto případě anglického
soudu), které znamenaly průlom do zásady, že zvolené právo musí být nějakým
způsobem spjaté s posuzovaným právním poměrem, byl v roce 1939 vynesen
rozsudek ve věci Vita Food Products Inc. vs. Unus Shipping Co., v rámci kterého bylo
judikováno, že „propojení smlouvy se zvoleným právním řádem není v zásadě
podstatné“.25 Nicméně i přes tento rozsudek byl stále v teorii i soudní praxi zastáván
názor, že volba rozhodného práva ve vztahu k právnímu řádu, který nemá žádný
styčný

prvek

se

závazkovým

právním

vztahem,

který

se

jím

řídí,

Retroaktivní účinky například důsledně připouští švýcarský zákon o mezinárodním právu
soukromém z roku 1987, který ve svém ustanovení 116.2 umožňuje, aby změny působily i zpětný
účinek, pokud si smlouvy neujednají jinak, srov. blíže NYGH, P. Autonomy in international contracts.
Oxford: Oxford University Press, 1999, 282 s. ISBN 0198262701, s. 101-102.
25 Vita Food Products Inc. v Unus Shipping Co. [1939] AC 277 at 290., Lord Wright: „Connection (with
the chosen system of law) is not as a matter of principle essential.“
24
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by neměla být „rozmarná, nerozumná a zcela nesouvisející“ (‚capricious‘,
‚unreasonable‘ and ‚totally unconnected‘)26. Veškeré dohady ohledně toho, zda si
smluvní strany mohou rozhodné právo pro svůj právní poměr zvolit, byly
překonány Římskou úmluvou, která smluvním stranám umožnila, aby se jejich
smlouva řídila právem, které si zvolí (článek 3 odst. 1 ve spojení s odst. 3 Úmluvy).
Tento přístup byl pak zcela převzat Nařízením Řím I.
Hlavními argumenty ve prospěch umožnění volby neutrálního práva jsou
zejména tyto: (a) jde o projev autonomie vůle stran a i v případě, kdy si strany zvolí
rozhodné právo z rozmaru, nerozumně, budou to ony, kdo bude nést následky své
volby; (b) i volba učiněna ve zlé víře není neomezená a Římská úmluva i Nařízení
Řím I. obsahují určité pojistky, které se musejí uplatnit, bez ohledu na volbu práva,
a to např. instituty ochraňující postavení slabší strany, imperativní normy, výhrada
veřejného pořádku apod.; (c) ve většině smluv s mezinárodním prvkem nelze určit,
se kterým právním řádem má smlouva nejužší vztah, nebylo by možné zajistit
ochranu všem právním řádům, se kterými by daná smlouva mohla souviset; (d)
v dnešních mezinárodních obchodních stycích je časté, že si smluvní strany zvolí
neutrální právo, aby tak zamezily tomu, že jedna strana bude mít výhodu domácího
právního řádu.

2.2.4 LIMITY VOLBY PRÁVA
Jak bylo výše uvedeno, není volba práva zcela neomezena, resp. může být
omezena

aplikace

svobodně

zvoleného

práva.

Blíže

o

tom

pojednává

článek 3 odst. 3 Nařízení Řím I. (i dříve Římské úmluvy). Toto ustanovení se vztahuje
zejména na případy, kdy se ryze vnitrostátní smlouva (tzv. domestic contract)27
stane mezinárodní jen z důvodu, že si smluvní strany jako rozhodné právo zvolily
právo cizí. V takovém případě ustanovení článku 3 odst. 3 Nařízení poskytuje
pojistku v tom, že provedenou volbou práva nebudou dotčena ustanovení

MANN. The Proper Law of Contract. (1950) 3 ILQ 60 at p. 67 srov. NYGH, op. cit., sub 24, s. 56.
NORTH, P., J. FAWCETT a G. CHESHIRE. Cheshire and North's private international law. 13th ed.
London: Butterworths, 1999, cxviii, 1069 s. ISBN 0406905967, s. 557.
26
27
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„domácího“ právního řádu, od kterých se nelze odchýlit, tedy tzv. imperativní
normy.28
Ještě užší dosah má ustanovení článku 3 odst. 4 Nařízení, které se vztahuje
na situace, kdy má posuzovaný právní vztah spojitost s jedním nebo více členskými
státy Evropské unie. Pak se použijí unijní předpisy, případně v takové podobě, jak
byly implementovány do národního právního řádu daného členského státu.
Mezi skupinou norem, od kterých se při aplikaci zvoleného práva dle výše
uvedených ustanovení není možné odchýlit, budou zejména ty, ochraňující
v posuzovaném závazkovém právním vztahu slabší smluvní stranu tj. zejména
postavení zaměstnanců a spotřebitelů. Tato úprava v Nařízení Řím I. se opírá o tzv.
preferential-law approach29 tedy jakýsi upřednostňující přístup, který je považován
za nejvhodnější, pokud je nutno chránit zájmy slabší strany. Obecně tedy tento
přístup umožňuje smluvním stranám zvolit si své právo, avšak na druhou stranu
poskytuje slabší straně takovou ochranu, aby tato nemohla být zbavena výhod, které
jí nabízejí kogentní ustanovení právního řádu, kterým by se smluvní vztah řídil,
pokud by volba učiněna nebyla, což bude převážně právní řád státu, ve kterém má
daná slabší strana své obvyklé bydliště.30 Jak bylo výše řečeno, tento přístup
je v poslední době velice populární31 a ve prospěch jeho aplikace hovoří zejména
zájem na náležité ochraně a spravedlivém zacházení se slabší stranou smluvního
vztahu a jde také o určitý kompromis mezi požadavkem na propagaci

Zpráva Giuliano-Lagarde (op. cit., sub. 2, s. 18) hovoří o tom, že jde o kompromisní řešení mezi
dvěma názorovými proudy, kdy jeden z nich prosazoval limitaci volby práva obsaženou v tomto
článku (článek 3 Úmluvy, pozn. autorky) s tím, že samotná volba cizího práva nemůže být per se
jediným faktorem, který za absence jiných prvků pojících smlouvu s jiným právním řádem, bude mít
za následek použití kolizních norem. Na druhou stranu zde byly názory expertů, převážně Spojeného
království, kteří měli za to, že takový zásah do smluvní autonomie by byl až příliš přísnou překážkou
za situace, kdy volba práva byla učiněna oprávněně, v dobré víře a je schopna sloužit zájmů hodným
ochrany. Právě tito představitelé druhé názorové skupiny zdůrazňovali, že omezení smluvní volnosti
volby práva může být odůvodněno jen ve výjimečných případech, jako je použití kogentních
(mandatorních) ustanovení práva jiného než zvoleného smluvními stranami.
29 TANG, Zheng. Parties‘ Choice of Law in E-Consumer Contracts, 3 Journal of Private International Law
113 (2007) s. 121 – 122.
30 Srov. např. ustanovení článku 6 odst. 2 Nařízení Řím I., které stanoví, že „… si mohou strany zvolit
v souladu s článkem 3 právo rozhodné pro smlouvu… V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel
zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit,
a jež by se v případě neexistence volby práva … jinak použila.“
31 Objevil se již v Římské úmluvě (článek 5 odst. 2), ale i v jiných zahraničních úpravách mimo členské
státy Evropské unie, srov. TANG, Z., op. cit., sub 29, 2007, s. 121.
28
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mezinárodních obchodních styků a požadavkem náležité ochrany slabší smluvní
strany. Nicméně samotný proces prosazování takového přístupu může být dosti
složitý a nákladný, jelikož bude nutno složitě porovnávat pozici spotřebitele ve více
právních řádech, což může mít za následek prodloužení soudního řízení, jeho
neúčelnost apod.

2.2.5 VOLBA „NESTÁTNÍHO“ PRÁVNÍHO ŘÁDU
Další ze zásadních otázek ohledně principu autonomie vůle je, zda musí být
předmětem volby právní řád státu nebo může jít i o nestátní systém práva, a dále
také, co konkrétně pod tyto nestátní systémy patří. Nestátním právním systémem
může být mezinárodní právo veřejné, obecné principy práva, právo mezinárodních
organizací,

obyčejové

právo

kodifikované

mezinárodními

organizacemi

nebo i nekodifikované obyčejové právo tvořené standardními obchodními
praktikami nebo rozhodnutími arbitrážních soudů, v neposlední řadě může jít
i o náboženské právo ve světských státech.
Římská úmluva volbu jiného právního řádu než práva „státního“
neumožňovala.32 To vyplývalo i z judikatury přijaté na základě Římské úmluvy,
např. rozsudek ve věci Shamil Bank of Bahrain vs. Beximco Pharmaceuticals Ltd.33, na
základě kterého anglický Court of Appeal dospěl k závěru, že „obecný odkaz na
principy práva Šaría neobsahují žádné odkazy nebo identifikaci těch principů práva
Šaría, které měly být inkorporovány do smlouvy a proto nemohou znamenat obecný
odkaz na právo Šaría…“. Soud tedy dovodil, že „Římská úmluva má na mysli to, že
zvolené právo má být právo státu (země), na rozdíl od nestátního systému práva jakým
je právo Šaría“.
Ve prospěch změny přístupu oproti úpravě v Římské úmluvě se vyslovili již
odborníci dříve a Zelená kniha34 hovoří například v otázce č. 8 o tom, že jedním
Článek 1 odst. 1 Úmluvy stanoví: „Tato úmluva se použije na závazky ze smluv, které mají vztah
k právu různých zemí.“
33 Rozsudek ve věci Shamil Bank of Bahrain EC vs. Beximco Pharmaceuticals Ltd (No. 1) Case No.:
A3/2003/1952 Court of Appeal (Civil Division) ze dne 28. ledna 2004; [2004] EWCA Civ 19.
34 Evropská komise: „Green Paper on 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
z 14. ledna 2003, s. 22 – 23.
32
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z důvodů pro přijetí nestátního systému práva, tedy např. obecných právních
principů apod., by mohl být ten, že není důvod, aby soudy odmítaly aplikaci těchto
právních systémů, pokud jsou ve většině států akceptovány v rámci arbitrárních
rozhodování. Návrh Nařízení35 v článku 3 odst. 2 stanovil, že „Strany si mohou jako
rozhodné právo zvolit zásady a pravidla hmotného práva uznávané na mezinárodní
úrovni i úrovni Společenství“. Otázky výslovně těmito zásadami nebo pravidly
neřešené, by měly být posuzovány podle obecných zásad, ze kterých vycházely,
a pokud by tyto nebylo možné určit, potom podle rozhodného práva určeného podle
náhradních hraničních určovatelů. Jako příklad pravidel, které by mohly být
předmětem volby práva podle Návrhu Nařízení, byla například volba pravidel
UNIDROIT, PECL36 nebo případné nějaké budoucí volitelné komunitární nástroje. Na
druhou stranu však nestátní systém práva lex mercatoria37, který byl považován za
příliš vágní, nebo soukromé kodifikace pravidel, které nebyly široce uznávány
v mezinárodním prostředí, Návrh Nařízení odmítal.38
Přes veškeré snahy a tendence umožnit stranám volbu mezinárodních
principů a lex mercatoria jako rozhodného práva v průběhu jednání ohledně finální
podoby Nařízení Řím I., byly tyto tendence ve větší míře utlumeny. Jednak tvůrci
dospěli k závěru, že tato možnost by vedla k oslabení právní jistoty stran,
na druhou stranu strany samé by tohoto ustanovení využívaly jen zřídka.39 Nelze
však říci, že by veškeré akademické diskuze ohledně umožnění aplikace lex
mercatoria byly zcela negovány, když ustanovení bodu 13 Preambule Nařízení
Řím I. stanoví, že nelze bránit smluvním stranám, aby do svých smluv začlenily formou
odkazu nestátní normy nebo mezinárodní úmluvu. Z toho tedy vyplývá, že strany si

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I) předložený Evropskou komisí, COM (2005) 650 final z 15. prosince 2005.
36 Principles of European Contract Law.
37 Lex mercatoria je chápan jako soubor norem zahrnující mezinárodní obchodní zvyklosti
a principy a pravidla společné většině zemí. Srov. LANDO, O., NIELSEN, P. A., The Rome I Proposal,
Journal of Private International Law, 2007, sv. 3, č. 1, s. 30.
38 Nicméně autoři Lando, Nielsen, ibid, s. 32, považují tento návrh za zlepšení oproti původní úpravě
v Římské úmluvě a dle jejich názoru znění Návrhu Nařízení výslovně umožňuje stranám zvolit si tu
část lex mercatoria, která je kodifikovaná a mezinárodně uznávána, tedy jako principy UNIDROIT,
PECL apod. Přesto, že dle jejich názoru by měl Návrh Nařízení jít ještě dále a umožnit soudům aplikaci
lex mercatoria pro mezinárodní obchodní smlouvy.
39 Srov. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. The Rome I Regulation: Much ado about nothing?
The European Legal Forum (E) 2-2008, 61 – 80.
35
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ani dnes nemohou jako rozhodné právo pro svůj závazkový právní vztah zvolit
normy nestátního původu či kodifikované principy a obyčeje mezinárodního
obchodního styku. Nikdo jim však nebude bránit v tom vtělit tyto normy nebo
principy do smlouvy nebo na ně ve smlouvě odkázat; stále však jejich použití bude
limitováno právním rámcem rozhodného práva pro danou smlouvu, a zejména tedy
kogentními ustanoveními zvoleného „státního“ právního řádu.

2.3 IMPLICITNÍ VOLBA PRÁVA NEBO ABSENCE VOLBY?
Z výše uvedeného vyplývá, že smluvní strany si mohou dle svého uvážení
zvolit právo, které může být zcela nezávislé na jednotlivých prvcích smlouvy. Mohou
také učinit dílčí nebo částečnou volbu práva, mohou si původně zvolené právo na
základě jejich konsenzu rovněž změnit. Nadále však zůstává otázkou, jakým
způsobem lze volbu učinit? Ustanovení článku 3 odst. 1 Nařízení Řím I. stanoví, že
„volba musí být vyjádřena výslovně nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo
okolností případu.“40
Výslovná volba práva zřejmě výkladové potíže působit nebude, jde pak o ty
případy, kdy smlouva obsahuje ustanovení specifikující právní řád, kterým se bude
řídit. Nicméně ne vždy je výslovná volba práva zcela jasná. Za takovou volbu může
být považován i případ, kdy smlouva odkazuje na obchodní podmínky jedné ze
smluvních stran, které doložku rozhodného práva obsahují. Toto se pak použije
pouze v případě, kdy se smluvní strany na použití daných obchodních podmínek
dohodly.41 Clarkson zdůrazňuje, že rozdíl mezi volbou práva a situací, kdy si smluvní

Přesné znění článku 3 odst. 1 Římské úmluvy se drobně lišilo v požadavcích na podmínky
konkludentní volby práva: „…nebo vyplývat s dostatečnou jistotou z ustanovení smlouvy nebo okolností
případu.“
41 Srov. Iran Continental Shelf Oil Co. v IRI International Corp. [2002] CLC 372. Soud se v předběžné
otázce zabýval, zda byla volba práva učiněna či nikoliv. Za situace však, kdy každá ze smluvních stran
trvala na tom, že pro daný případ se aplikují její vlastní obchodní podmínky, přičemž každé z nich
obsahovaly volbu jiného rozhodného práva, nelze uvažovat o tom, že volba rozhodného práva byla
uskutečněna. Z tohoto důvodu soud v další fází řízení postupoval tak, jako by si smluvní stranu
rozhodné právo nezvolily a odebral se k aplikaci rozhodného práva podle čl. 4 Římské úmluvy.
40
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strany právo nezvolily je spatřován v tom, zda lze rozhodné právo s jistotou určit.
Pokud to možné není, nebude ani volba práva vymahatelná.42

2.3.1 PŘÍKLADY KONKLUDENTNÍ VOLBY PRÁVA
Pro předmět této práce je významnější úprava implicitní volby práva, když
pro použití náhradních hraničních určovatelů bude zásadní nejdříve zjistit, zda
smluvní strany neuskutečnily případnou konkludentní volbu práva. Tato potom
bude, jako projev smluvní volnosti stran, mít přednost před použitím pravidel pro
určování rozhodného práva při absenci volby. Ustanovení článku 3 odst. 1 Nařízení
stanoví, že pokud není učiněna volba výslovně, musí jasně vyplývat z ustanovení
smlouvy nebo okolností případu43. Zpráva Giuliano-Lagarde k tomu dodává, že tím
se reflektují případy, kdy soud může „ve světle všech skutečností dojít k závěru, že
smluvní strany uskutečnily skutečnou volbu práva, přestože tato není explicitně ve
smlouvě vyjádřena“.44 Nicméně ani tato skutečnost neumožňuje soudu předjímat
volbu práva, kterou by strany bývaly učinily, pokud zde není jasná intence stran
volbu uskutečnit.45 V tomto případě je tedy výslovně zakázáno hledat tzv.
hypotetickou volbu práva, když v tomto případě by soud již šel zřejmě nad rámec
svých pravomocí a již by se nejednalo o pouhé nalézání práva.
Zpráva Giuliano-Lagarde také poskytuje příklady okolností svědčící
o konkludentní volbě práva.46 Jednak může být nevýslovná volba práva dovozena
z toho, že je smlouva uzavřena na určitém standardizovaném formuláři, jenž je
charakteristický pro určitý právní řád47. Druhým příkladem může být předchozí
Srov. CLARKSON, C., A. JAFFEY a J. HILL. The conflict of laws. 3rd ed. Oxford: Oxford University
Press, 2006. 517 s. ISBN 9780199289134., s. 176; mezi tyto případy lze zahrnout i situaci
posuzovanou v případu Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE vs. Land Rover Exports Ltd.
[2002] CLC 533, kdy v tištěné podobě smlouvy mezi smluvními stranami byla obsažena doložka
rozhodného práva, jedna ze stran jí však těsně před podpisem vyškrtla, přičemž druhá smluvní
strana tuto změnu nezaznamenala. Soud tedy musel určit rozhodné právo podle článku 4 Římské
úmluvy.
43 V anglické verzi Nařízení: „…clearly demonstrated by the terms of the contract of the circumstances
of the case…“
44 Zpráva Giuliano-Lagarde, op. cit., sub 2, s. 17.
45 Ibid., s. 17.
46 Ibid., s. 17.
47 Srov. rozsudek ve věci Amin Rasheed Shipping Corp. vs. Kuwait Insurance Co. [1984] A.C.50, v této
věci šlo o námořní pojištění uzavřené kuvajtskou pojišťovací společností pro liberijskou námořní
společnost. Toto pojištění bylo uzavřeno na základě standardního formuláře (Lloyd’s standard form
42
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jednání smluvních stran, pokud toto obsahovalo výslovnou volbu práva nebo pokud
navazující nebo podobné smlouvy mezi týmiž účastníky obsahují výslovnou volbu
práva jako např. smlouvy zajišťující hlavní závazek (akcesorický vztah obsahuje
výslovnou volbu práva, avšak hlavní nikoliv, nebo opačně). V některých případech
může být projevem konkludentní volby práva i prorogační doložka, tedy doložka, na
základě které dochází k volbě příslušného soudu pro případný spor. Tento názor je
výslovně upraven i v bodu 12 Preambule Nařízení Řím I., který prorogační doložku
považuje za jedno z hledisek, které by mělo být zohledněno při rozhodování, zda
volba práva s dostatečnou určitostí z ustanovení smlouvy vyplývá. V takovýchto
případech však nelze bez dalšího podle volby fóra určit rozhodné právo a musí se
přistoupit k podrobnému posouzení dalších prvků smlouvy. 48 Dalším příkladem
implicitní volby práva, o které se Zpráva Giuliano-Lagarde zmiňuje, je odkaz na
určitá ustanovení právního řádu, aniž by byla výslovně zmíněna volba daného práva.
Jinými slovy jde o to, že smlouva bez klasické doložky rozhodného práva bude
odkazovat na jednotlivá ustanovení charakteristická pro určitý právní řád, které tak
nenechají soud na pochybách, jaké právo si měly smluvní strany zájem zvolit. Výčet
příkladů implicitní volby práva uvedený ve Zprávě Giuliano-Lagarde není
samozřejmě vyčerpávající a existují i další okolnosti a ustanovení smlouvy, ze
kterých lze dovodit, že smluvní strany reálně volbu práva uskutečnily. Nicméně
profesor Lagarde upozorňuje, že příklady uvedené ve Zprávě Giuliano-Lagarde musí
být chápány jako faktory posuzované ve vztahu k okolnostem jako celku, a navíc o
tom, zda právo bylo zvoleno či nikoliv nesmí panovat pochybnost.49

of marine policy). Soud judikoval, že přestože pojištění neobsahovalo žádnou výslovnou volbu práva,
jeho ustanovení směřovaly nevyhnutelně k závěru, že úmyslem smluvních stran bylo podřídit svá
vzájemná práva a povinnosti anglickému právu o námořním pojištění.
48 Srov. rozsudek Egon Oldendorff vs. Libera Corporation (No. 2) [1996] 2 Lloyd’s Rep. 380, 389-390,
ve kterém bylo judikováno, že volba anglického práva vyplývala z volby anglické arbitráže pro
rozhodování sporů vyplývajících z jím dobře známého anglického jazyka: byl to rozumný závěr, když
německá a japonská strana si zvolily neutrální fórum pro rozhodování svých sporů, proto bylo
z tohoto důvodu odvozeno, že strany měly zájem i na určení anglického práva jako práva rozhodného,
a nikoli německého nebo japonského.
49 LAGARDE, Book review, (1987) 78 Rev. crit. de d .i. p. at 837, srov. NYGH, P., op. cit., sub 24, s. 114115.
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2.3.2 ROZDÍL MEZI KONKLUDENTNÍ VOLBOU PRÁVA A ABSENCÍ VOLBY50
Je zřejmé, že z koncepčního hlediska není těžké stanovit přesnou hranici mezi
konkludentní volbou práva a případem, kdy smluvní strany na základě vlastní vůle
volbu práva neuskutečnily. Jde totiž o to, zda byla vůle zvolit si právo projevena či
nikoliv. Nicméně v praxi může být tato hranice velmi tenká a v některých případech
bude problematické určit, zda k volbě práva došlo či nikoliv.51 Právě v těchto
případech je velmi snadné při určování implicitní volby práva spadnout do kategorie
hypotetické volby, což bývá nežádoucí. Nygh jako příklad uvádí výše citovaný
rozsudek ve věci Amin Rasheed Shipping Corp. vs. Kuwait Insurance Co.52, kdy Lord
Diplock vyvozoval ze smluvních podmínek pojistné smlouvy uzavřené na
standardizovaném formuláři, že „anglické právo mohlo být jediným právním řádem,
který mohl poskytnout rozumné a precizní vysvětlení pojmů, které si strany zvolily pro
svou pojistnou smlouvu“. Nicméně Nygh také namítá, že soudce nehovořil o intencích
smluvních stran zvolit si své právo, jelikož pravděpodobně ani žádné nebyly.53
Při určování, zda ke konkludentní volbě práva došlo, je tedy nutné zjistit, zda
z ustanovení smlouvy nebo z okolností případů volba práva „jasně vyplývá“. Pokud
tomu tak nebude, bude nutno se odebrat k aplikaci ustanovení článku 4 Nařízení
(popřípadě totožného ustanovení Římské úmluvy). Druhá věc, kterou soudce musí
bezpochyby určit je, zda šlo o opravdový a skutečný záměr smluvních stran,
rozhodné právo si (nevýslovně) určit.54 V některých případech může dojít
k pochybnostem, zda určitý prvek smlouvy vypovídá něco o implicitní volbě práva,
nebo o vztahu k určité zemi jako vyjádření principu nejužšího spojení pro určení
rozhodného práva při absenci volby. A k takovýmto případům musejí soudy
přistupovat obezřetně. Některé prvky smlouvy (určovatelé) totiž mohou vytvářet
umělý vztah k jistému právnímu řádu, jenž o opravdovém charakteru obligačního
statutu smlouvy bude vypovídat jen málo a zjevně nebude splňovat požadavek

Srov. také BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších
souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2009, 2 sv.
(clxviii, 1316 s., s. 1317-2684). ISBN 9788074001765., s. 685.
51 Srov. CLARKSON, C., op. cit., sub 42. s. 177-178.
52 [1984] A. C. 50 at 65.
53 NYGH, P., op. cit., sub 24, s. 104-107.
54 NORTH, P., op. cit., sub 27, s. 562.
50

20

skutečného a opravdového záměru smluvních stran zvolit si rozhodné právo.
V dnešní době to bude například angličtina použita jako jazyk smlouvy, euro jako
měna, ve které má být plněno na základě dané smlouvy apod.
Důležité pro určení konkludentní volby práva je také určit, o jaké „okolnosti
případu“ musí jít, aby z nich volba práva mohla jasně vyplývat. Dvě z nich byly
zmíněny v příkladech uvedených ve Zprávě Giuliano-Lagarde, přičemž jde o
související transakce a také předchozí průběh jednání mezi týmiž smluvními
stranami, které obsahovaly výslovnou volbu práva. Nicméně dalšími možnými
okolnostmi může být hledisko obvyklého bydliště smluvních stran, místo plnění
nebo výskytu předmětu smlouvy. V případech, kdy různé okolnosti případu budou
směřovat k jiným právním řádům, bude zřejmé, že z konkurujících okolností
nemůže jasně vyplývat úmysl smluvních stran. V takové situaci tedy musí být
zřejmé, že smluvní strany neměly zájem či záměr rozhodné právo pro danou
smlouvu určit a soud se tak odebere k hledání rozhodného práva podle náhradního
hraničního určovatele.55

55

Ibid., s. 563.
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3. NÁHRADNÍ HRANIČNÍ URČOVATEL V ŘÍMSKÉ ÚMLUVĚ
Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy byla
přijata 19. července 1980 jako mezinárodní smlouva zavazující všechny členské
státy Evropského společenství, přičemž vstoupila v platnost až 1. dubna 1991. Z výše
uvedeného je zřejmé, že Českou republiku zavazovala od 1. července 200656 do
účinnosti Nařízení Řím I. Sporadicky tedy může být ještě aplikována i v dnešní době.
Určení rozhodného práva v případě, že si jej strany smluvního závazkového
právního vztahu neurčily, bylo upraveno v článku 4 Římské úmluvy. Tento byl
koncipován tak, že primárně se má posuzovaná smlouva řídit právem státu, se
kterým nejúžeji souvisí. Dále byla dána vyvratitelná právní domněnka, že smlouva
nejúžeji souvisí se zemí, v níž má strana, která je povinna plnit předmět smlouvy, své
obvyklé bydliště, popř. ústředí (pokud jde o právnickou osobu či sdružení).
Na tomto místě je nutno se pozastavit, a to z toho důvodu, že se jedná o podstatnou
chybu v české jazykové verzi. Anglická či německá verze Římské úmluvy totiž
pracuje s pojmem charakteristického plnění, když stanoví, že smlouva nejúžeji
souvisí se státem, v němž má strana, která je povinna poskytnout plnění
charakteristické pro smlouvu své obvyklé bydliště či ústředí (přesněji ústřední
správu/sídlo/hlavní provozovnu).57 Významné je to tedy z toho důvodu, že česká
formulace článku 4 odst. 2 Úmluvy, přikládá význam straně, která je obecně povinna
plnit předmět smlouvy, a tím zcela ignoruje (tvůrci Úmluvy zamýšlenou) kvalifikaci
této strany, jež se vyznačuje právě zvláštní povahou plnění, která má tato osoba na
základě smlouvy poskytnout. Předmět smlouvy je totiž natolik široký pojem, že
běžně zahrnuje povinnosti obou smluvních stran (v případě dvoustranných smluv).
Na druhou stranu pojem charakteristického plnění, se kterým pracují jiné jazykové
verze, staví jednu ze stran smlouvy ve zcela jiném světle. Přestože nejde o zcela
bezproblémovou formulaci, za plnění charakteristické pro smlouvu se považuje
plnění, které danou smlouvu od jiných smluv odlišuje, a proto má pro určení
nejužšího spojení (smlouvy a jejího obligačního statutu) zcela zásadní význam.
56
57

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb. m. s.
Srov. BĚLOHLÁVEK, A. J. op. cit.. sub 50, s. 692-694.
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V této kapitole bude tedy pracováno s pojmem charakteristického (či příznačného58)
plnění tak, jak jej chápou ostatní jazykové verze.
Mimo pojem nejužšího spojení a charakteristického plnění článek 4 Úmluvy
ve svém odstavci 3 obsahuje zvláštní kolizní pravidla pro určování rozhodného
práva v případě věcných nebo užívacích práv k nemovitostem a v odstavci 4 zase
zvláštní pravidla pro smlouvy o přepravě zboží. V neposlední řadě je v tomto úvodu
do koncepce náhradního hraničního určovatele v Římské úmluvě nutno zmínit
ustanovení odstavce 5, který obsahuje tzv. únikovou klauzuli, jež odkazuje na
rozhodné právo závazkového vztahu, pokud není z povahy smlouvy možné určit pro
ni charakteristické plnění nebo pokud je ze všech okolností je zjevné, že smlouva je
úžeji spojena s jiným státem.
Článek 4 Římské úmluvy byl v literatuře většinou kritizován pro svou
neurčitost,

přičemž

mezi

hlavní

problematické

jevy

patří

především

komplikovanost určení charakteristického plnění u některých typů smluv a dále
nejasný význam a použití únikové doložky upravené v článku 4 odst. 5 Římské
úmluvy.59 O těchto a dalších problematických aspektech použití náhradního
hraničního určovatele v Římské úmluvě bude pojednáno v následujících částech této
kapitoly.

3.1 POJEM „NEJUŽŠÍ SPOJENÍ“ A „CHARAKTERISTICKÉ PLNĚNÍ“
3.1.1 OBECNĚ O POJMU NEJUŽŠÍHO SPOJENÍ
Princip nejužšího spojení upravený v článku 4 odst. 1 Římské úmluvy, jenž
má být stěžejním pojítkem mezi smlouvou a rozhodným právem (pokud si jej strany
nezvolily), nebyl žádnou přelomovou novinkou, kterou by zavedla Římská úmluva
v evropských právních řádech. Tento článek se snažil reflektovat dosavadní vývoj
v jednotlivých evropských státech.60 Na druhou stranu se před přijetím Římské
úmluvy nedalo v členských státech Společenství hovořit o jednotném či
KUČERA, Z., 2004, op. cit., sub 9. s. 307.
TANG, Zheng S., Law Applicable in the Absence of Choice the New Article 4 of the Rome I Regulation.
Modern Law Review, 2008, Vol. 71, Issue 5, pp. 785-800.
60 PLENDER, Richard. The European contracts convention: the Rome convention on the choice of law
for contracts. London: Sweet and Maxwell, 1991, liv, 351 s. ISBN 04214398087, s. 103 a násl.
58
59
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univerzálním přístupu tvorby kolizních norem k určení rozhodného práva (za
předpokladu, že si jej strany smlouvy nezvolily).
Právní řády Francie, Belgie či Německa v období před účinností Římské
úmluvy měly tendence klást větší důraz na presumovanou vůli stran. V případě
absence volby práva se tedy jejich soudy snažily hledat jakési styčné prvky a znaky
smlouvy, které by pomohly určit její rozhodné právo, přitom byla brána v potaz
hypotetická vůle stran. Veškeré tyto faktory následně vedly k určení práva státu, se
kterým smlouva nejúžeji souvisí.61
Anglické právo, a obdobně také skotské či irské, vymezilo jako aplikovatelné
právo právní řád, se kterým má transakce nejužší a nejreálnější spojení („closest and
most real connection”62). V takovém případě tedy soud nezkoumal skutečné intence
smluvních stran, ale snažil se určit právo, které by si strany bývaly určily, pokud by
v době uzavírání smlouvy skutečně o volbě práva uvažovaly.63 V rámci tohoto
přístupu tedy docházelo ke stírání rozdílů mezi implicitní volbou práva a
hypotetickou volbou práva (dnes tolik nežádoucí). Původní anglická doktrína tzv.
proper law se vyvinula v průběhu 19. a 20. století a zakládala se na jakési „implikaci
volby rozhodného práva v případě absence volby výslovné“.64 Vycházela tedy z toho,
že rozhodné právo je vrozené každému smluvnímu vztahu, je jeho přirozenou
vlastností, kterou mu tvůrci smluvního vztahu vtělili. Podstatné je tedy to, co strany
zamýšlely, a pokud nelze jejich hypotetickou vůli vyčíst, mělo by to být dovozeno
z obsahu smlouvy a příslušných okolností.65

Ve Francii šlo např. o případ Jansen v. Sté Heurty, Court d´Appel, Paris ze dne 27. ledna1955,
44 Rev. Crit. dr. int. priv. (1955) 330.
62 Srov. rozsudky ve věci: Bonython vs. Commonwealth of Australia [1951] A.C. 201 str. 219,
Tomkinson vs. First Pennsylvania Banking and Trust Co. [1961] A.C. 1007 at pp. 1068, 1081 and 1082;
James Miller and Partners Ltd. vs. Whitworth Street Estates (Manchester] Ltd. [1970] A.C. 583 at pp.
603, 605 and 606, 601 to 611; Campagnie d’Armement Maritime SA vs. Comagnie Tunisienne de
Navigation SA [1971] A.C. 572 at pp. 583, 587, 603; Coast Lines Ltd. vs. Hudig and Veder Chartering
NV, [1972] 2 Q.B. 34 at pp. 44, 46, 50.
63 Srov. také rozsudky ve věci The Assunzione [1974] P. 150 at pp. 175 and 179 per singleton L.J.;
Mount Albert Borough Council vs. Australian Temperance and General Mutual Life Assurance Society
[1938] A.C. 224 at p. 240 per Lord Wright.
64 BĚLOHLÁVEK, Alexander J., op. cit., sub 50, s. 686-689.
65 Rozsudek House of Lords ve věci R. vs. International Trustee for the Protection of Bondholders Act,
publikováno in: [1937] A.C. 500 (HL), srov. BĚLOHLÁVEK, Alexander J., op. cit., sub 50, s. 688.
61
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Pro Anglii tehdy nový článek 4 Římské úmluvy nepředstavoval zásadní
změnu. Co jej skutečně odlišovalo od dosavadního přístupu, bylo zavedení oné
vyvratitelné právní domněnky, která právě faktory pro vymezení nejužšího spojení
se smlouvou vymezovala. Změna nespočívala v tom, že by Římská úmluva nějakým
zásadním způsobem měnila náhradní hraniční určovatel spočívající v důrazu na
„nejužší spojení“, ale hlavně v tom, že zavedla domněnky pro určení tohoto právního
řádu státu, který se smlouvou nejúžeji souvisí.
Ve výčtu jednotlivých právních řádů a jejich kolizních režimů je nutno zmínit
Itálii. Ta se na rozdíl od ostatních výše uvedených právních řádů při určení
rozhodného práva v případě absence volby uchylovala k jasným a fixním pravidlům
určeným zákonodárcem jako je lex nationalis nebo lex loci contractus, a to bez ohledu
na to, zda okolnosti nebo jiné aspekty závazkového vztahu mohly být pro posouzení
daného případu podstatnější.
Profesoři Giuliano a Lagarde ve své Zprávě66, pro jejíž účely byl výše uvedený
krátký průzkum národních právních úprav a jejich náhradních hraničních
určovatelů proveden, dospěli k závěru, že s výjimkou Itálie, která rozhodné právo
při absenci volby postavila na pevných kolizních pravidlech, ostatní členské státy
Společenství dávaly vždy přednost spíše flexibilnímu řešení.

3.1.2 NEJUŽŠÍ SPOJENÍ JAKO NÁHRADNÍ HRANIČNÍ URČOVATEL
Pro odstranění pochybností a za účelem unifikace kolizních pravidel zvolili
evropští normotvůrci (pro určování rozhodného práva závazků ze smluv v případě,
že si jej smluvní strany nezvolily nebo jejich volba nebyla účinná) flexibilní základní
pravidlo „právního řádu státu, s nímž má smlouva nejužší vztah“. Toto kolizní
pravidlo (článek 4 odst. 1 Římské úmluvy) je však podstatně modifikováno
domněnkami upravenými v následujících odstavcích 2 až 4 téhož článku.
Jak bylo již výše nastíněno, zásadní je pak zejména odstavec 2 stanovící, že se
má za to, že smlouva nejúžeji souvisí se státem, v němž má strana smlouvy, která je

66

Zpráva Giuliano-Lagarde, op. cit., sub 2, s. 19.
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povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště nebo
ústředí v době uzavření smlouvy.
Myšlenka charakteristického plnění nebyla tehdy v Evropě novinkou,
pochází totiž ze švýcarské doktríny a byla rozvinuta v praxi Švýcarského
Federálního soudu.67 Za duchovního otce doktríny je považován A. F. Schnitzer,
který připustil, že každá smlouva může mít pouze jedno plnění, které je pro ni
charakteristické, což bude také určujícím faktorem pro vymezení nejužšího spojení
se smlouvou („centre of gravity“ či „Schwerpunkt“). Schnitzer se také striktně
vymezil proti možnosti tzv. depéçage, tedy štěpení obligačního statutu spočívající v
možnosti oddělení jedné části smlouvy od jiné ve smyslu určení jiného rozhodného
práva

pro

oddělitelné

části

smlouvy68.

Jinými

slovy,

původní

pojetí

charakteristického plnění pro určení rozhodného práva smlouvy mělo za cíl určit
aplikovatelným právní řád, který by byl se smlouvou natolik úzce spojen,
aby i reálně oddělitelné části smlouvy mohly být posuzovány podle totožného
právního řádu.
Pokračovatelem Schnitzera byl švýcarský profesor působící na Univerzitě
v Bazileji Frank Vischer, jenž zejména zdůrazňoval společensko-ekonomický dopad
každé smlouvy, který má být rozhodným pro určení obligačního statutu smlouvy,
přičemž je taktéž důležité rozhodnout o nejužším propojení z funkcionálního
hlediska. Takovéto nejužší spojení tedy bude s místem podnikání (sídlem, ústředím)
strany smlouvy,

která

poskytuje

plnění či

plní

povinnost, podstatnou

z ekonomického a společenského hlediska.

67 Švýcarská doktrína v

oblasti kolizního práva rozlišovala mezi právním řádem, kterým se bude řídit
uzavření smlouvy a účinky smlouvy - tzv. velké rozštěpení (great scission) a na druhé straně,
s ohledem na účinky smlouvy odlišovala obligační statuty pro posuzování závislých plnění
vyplývajících ze smlouvy pro jednotlivé smluvní strany – tzv. malé rozštěpení (little scission).
Švýcarský federální soud v rozsudku z 12. února1952 ENTSCHEIDUNGEN DES SCHWEIZEIRISCHEN
BUNDESGERICHTS [BGE] 78 II 75, 85 (Schwitz.) upustil od aplikace principu „velkého rozštěpení“
následovaného přehodnocením původního přístupu, což následně vyústilo v kladení důrazu na
rozhodné právo pro samotné účinky smlouvy. Federální soud tedy postupně přešel k určování
rozhodného práva prostřednictvím nejužšího spojení se smlouvou nebo předpokládaným úmyslem
stran. Smlouva podle judikatury tohoto soudu měla nejúžeji souviset s právním řádem státu, ve
kterém měla strana povinná k plnění charakteristickému pro smlouvu své bydliště nebo sídlo.
68 Viz výše v kapitole 2.2.1.
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Na důležitost společensko-ekonomického faktoru při určení obligačního
statutu smlouvy upozorňuje také Zpráva Giuliano-Lagarde, která kladení důrazu na
charakteristické plnění smlouvy přiznává ještě jednu podstatnější funkci, a to tu,
že prostřednictvím tohoto plnění bude smlouva významně propojena se
společenským a ekonomickým prostředím, jehož má být součástí. Charakteristické
plnění je také významné z toho hlediska, že jako určující faktor vychází z vnitřních
prvků smlouvy a nikoliv z vnějších aspektů, jako je například státní občanství
jednotlivých smluvních stran, místo uzavření smlouvy nebo měna, ve které má být
poskytnuto peněžité plnění.69

3.1.3 CHARAKTERISTICKÉ PLNĚNÍ A PROBLEMATIKA JEHO URČENÍ
Soudy, které měly za cíl určit rozhodné právo pro smlouvu (v případě, kdy si
jej smluvní strany nezvolily) stály před nelehkým úkolem. (1) Nejdříve musely určit,
které z plnění uvedených ve smlouvě, je plněním charakteristickým pro danou
smlouvu. (2) Následně bylo nutné určit, kde má strana smlouvy, jejíž plnění je
příznačné, místo bydliště, podnikání, ústředí či sídlo v době uzavření smlouvy, a
tímto předpokládat, že s právním řádem tohoto místa bude smlouva nejúžeji
spojena. (3) Nakonec pak bylo nutné zjistit, zda jiný stát či jeho právní řád není se
smlouvou spojen ještě úžeji, a pokud ano, aplikovat na posuzovaný právní vztah toto
právo (článek 4 odst. 5 Římské úmluvy).
Bez ohledu na použití pojmu charakteristického plnění v teorii i v různých
právních řádech před účinností Římské úmluvy se toto pojetí neobešlo bez
kritických ohlasů poté, co bylo do ustanovení článku 4 odst. 2 Úmluvy
zakomponováno. Mezi hlavní nedostatky určování obligačního statutu smlouvy
právě podle kritéria příznačného plnění patřilo zejména to, že charakteristické
plnění je pro mnoho smluv prvkem obtížně určitelným. Také skutečnost, že
rozhodné právo je určováno podle obvyklého bydliště či sídla toho účastníka
smlouvy, který poskytuje plnění charakteristické pro smlouvu, má být
předpokladem jednotnosti či uniformity, která ve skutečnosti nemusí vůbec
existovat. Konečně je také problematickou situace, kterou toto ustanovení

69

Zpráva Giuliano-Lagarde, op. cit, sub 2, s. 20.
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implikuje, a to že místo podnikání či provozovna, prostřednictvím kterých bude
předmět smlouvy plněn, bezdůvodně presumuje, že jde také o místo plnění
smlouvy.70
Druhý odstavec článku 4 Římské úmluvy má za cíl specifikovat, co je nutno
považovat za rozhodující faktor při určení nejužší souvislosti se smlouvou. Přesto je
nutno mít na paměti, že jde o domněnku, která může být za různých okolností
vyvrácena (viz dále kapitola 3.2).
Nicméně určení, co je v bilaterální smlouvě (která je bezesporu nejčastějším
typem smluv, jenž mohou být posuzovány právě podle tohoto ustanovení) plněním
nebo povinností, která je charakteristickou pro daný typ, může nepochybně činit
značné obtíže. Zpráva Giuliano-Lagarde se omezuje jen na takové zdůvodnění, že za
charakteristické je nutno považovat to plnění, které poskytuje jedna strana smlouvy
a za které náleží této straně finanční protiplnění strany druhé.
Pokud bychom tedy vycházeli z takového uvažování, můžeme uvést
následující příklady: v případě smluv, jejichž cílem je převod vlastnictví nebo právo
věc užívat či požívat, bude tím, kdo poskytuje charakteristické plnění, převodce
těchto práv; u smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy příkazní
to bude zhotovitel, zprostředkovatel nebo příkazce, stejně jako u úschovní, záruční,
pojistné nebo ručitelské smlouvy, to bude uschovatel, poskytovatel záruky, pojistitel
nebo ručitel apod. Tyto smluvní typy problémy zjevně působit nebudou. Je také
zřejmé, že u většiny smluv bude představa o charakteristickém plnění pro smlouvu
snadno odůvodnitelná. Například v případě kupní smlouvy je to prodejce, na jehož
straně jsou dány přísnější povinnosti – dodání bezvadného zboží, dodržení dodací
lhůty, požadovaná kvalita, břemeno odpovědnosti za vady, eventuálně záruka za
vady zboží apod. Povinnosti prodejce zboží jsou také ve větší míře právem
regulovány.
Dalším důvodem působícím ve prospěch domněnky charakteristického
plnění pro určení nejužšího spojení se smlouvou může být také mnohem
pragmatičtější skutečnost, a to ta, že prodejce vstupuje do právních vztahů týkajících
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se prodeje svého zboží s různými kupujícími z různých zemí. Proto je logické, že se
případné vymáhání nároků ze závazkového vztahu týkajícího se téhož nebo
totožného zboží bude posuzovat podle jednoho právního řádu, jelikož toto může mít
také případný vliv například na náklady spojené s poskytováním právních služeb,
vymáháním svých nároků apod. V případě, že by se prodej totožného zboží musel
vždy posuzovat podle jiného právního řádu, byly by náklady prodejce na právní a
jiné služby několikanásobně vyšší.
Nejednoznačnost co do zjištění, která povinnost či které plnění v rámci
smluvního vztahu je tím charakteristickým, nastává v případě, kdy finanční
protiplnění na jedné straně není dáno, nebo naopak, je poskytováno oběma stranami
smlouvy, aniž by plnění jedné z nich mohlo být považováno za těžiště smlouvy. Tak
tomu bude např. u směnné smlouvy (barter), licenční smlouvy, joint venture, nebo
jiných i nepojmenovaných smluv, kde jsou významné povinnosti kladeny
na obě strany. Také společensko-ekonomická funkce smlouvy bude na obou
stranách srovnatelná, proto nebude možno jednoznačně vymezit ono těžiště
smlouvy. Dalším z problematických aspektů je také ten, že v některých smlouvách i
povinnost poskytnout peněžité plnění může být plněním charakteristickým pro
smlouvu a při prosté aplikaci pravidla uvedeného ve Zprávě Giuliano-Lagarde by
právě tato společensko-ekonomická funkce smlouvy byla zcela ignorována.
Zvlášť v takových případech návod profesorů Giuliana a Lagarde nepostačí
a je nutno zkoumat jednotlivé styčné prvky smlouvy tak, aby bylo možné zjistit, zda
některá z povinností kladených na jednotlivé strany smlouvy, bude onou povinností
charakteristickou pro daný závazkový právní vztah.
Jako názorný příklad je možno uvést jeden z případů řešených německým
soudem ještě před nabytím účinnosti Římské úmluvy. V tomto případě šlo o spor
ze smlouvy mezi německým výrobcem ocelové vlny (dále jen „A“) a nizozemským
výrobcem čistících houbiček (dále jen „B“), na základě které měl A nakupovat
houbičky exkluzivně od B a prodávat je v Německu a na druhou stranu měl B výlučné
právo distribuovat ocelovou vlnu vyráběnou A na území Belgie a Nizozemska.
Smluvní strany si rozhodné právo nezvolily. V žalobě iniciované A bylo jedním
z hlavních aspektů určení rozhodného práva. S ohledem na skutečnost, že práva a
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povinnosti obou smluvních stran byly v této smlouvě vzájemné/synallagmatické,
dospěl soud k závěru, že smlouva je stejně úzce spojena jak s Německem, tak
s Nizozemskem (tedy místy podnikání/sídla obou smluvních stran). Navíc nebylo
vhodné štěpit obligační statut smlouvy tzv. depéçage a použít tak na jednotlivé části
smlouvy jiné právní řády. Soud tedy považoval za podstatné hodnotit jiné faktory a
zjistit tak, zda smlouva nemůže být úžeji spojena s jedním z relevantních právních
řádů. Nakonec dospěl k závěru, že jelikož byl význam ostatních faktorů téměř
shodný, smlouva byla uzavřena v Německu a jako jazyk smlouvy použita němčina,
rozhodným právem bylo určeno právo německé.71
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pouhé určení charakteristického plnění
pro smlouvu ještě neznamená, že jednoduše došlo k určení rozhodného práva,
kterým se bude smlouva řídit. Právní vztahy zkrátka nemohou být posuzovány
podle toho, do jaké skupiny je zařadíme, ale musí být striktně vyhodnoceny jejich
jednotlivé aspekty, jelikož některé závazkové právní vztahy mohou být jednoduché
a komplexní. Na druhou stranu zejména v obchodní sféře často vystupují smlouvy
atypické, které jednoduše nelze podřadit pod určitý smluvní typ a aplikovat na ně
pevné kolizní pravidlo.
Určování

obligačního

statutu

smlouvy

spočívající

ve

stanovení

charakteristického plnění má však i další problematické aspekty, které je nutno
alespoň krátce zmínit. Jde například o to, že určením charakteristického plnění pro
smlouvu, a tím zvolení rozhodného práva podle sídla osoby, která takové plnění
poskytuje, bude často docházet k tomu, že bude určeno rozhodné právo strany, která
má v závazkovém právním vztahu postavení silnější. Například v případě kupní
smlouvy, kterou bude předkládat kupujícímu prodávající, může sám prodávající
těžit z toho, že i tím, že smlouva neobsahuje doložku o právu rozhodném pro
smlouvu, docílí toho, že se bude právní vztah posuzovat podle jemu
známého/blízkého právního řádu. To by se však nemělo vztahovat na smlouvy
spotřebitelské, které mají samostatnou úpravu v článku 5 Úmluvy, a
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prostřednictvím kterých je tak spotřebitelům poskytována dodatečná ochrana i při
absenci doložky o rozhodném právu ve spotřebitelské smlouvě.

3.2 ZVLÁŠTNÍ HRANIČNÍ URČOVATEL U SMLUV O NEMOVITOSTECH
Výše uvedený test pro určování rozhodného práva na základě vymezení
charakteristického plnění pro smlouvu se neuplatní v případě, že jde o smlouvy,
jejichž předmětem je právo k nemovitostem. Článek 4 odst. 3 Římské úmluvy
stanovil domněnku, že pokud si smluvní strany rozhodné právo nezvolily, je
smlouva „v rozsahu, v němž je jejím předmětem věcné právo k nemovitosti nebo právo
užívání nemovitosti“, nejúžeji spojena se státem, ve kterém se předmětná nemovitost
nachází. Použití takové formulace, zejména „v rozsahu, v němž je…“, předpokládá
možnost oddělení části smlouvy, jejímž předmětem je právo k nemovitosti, od jiné
části smlouvy a posuzování první z nich dle lex situs.
Při výkladu článku 4 odst. 3 Úmluvy je nutno vždy zjistit, kdy je předmětem
smlouvy věcné nebo užívací právo k nemovitosti. To znamená, že v případě,
že půjde čistě o zhotovení, opravu, úpravu nebo rekonstrukci nemovité věci, aniž by
tímto byla dotčená věcná nebo užívací práva k dané nemovitosti, není článek 4 odst.
3 Úmluvy aplikovatelný a uplatní se domněnka uvedená v článku 4 odst. 2 Římské
úmluvy.72 Tato či obdobná otázka vznikala taktéž v případě výkladu článku 16 odst.
1 Bruselské Úmluvy73 a později také článku 22 odst. 1 původního Nařízení Brusel
I.74 (dnes obsaženo v ustanovení článku 24 odst. 1 Nařízení Brusel I. 75) pro určení
věcné příslušnosti „pro řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovitostem a
nájem nemovitostí“, ačkoli formulace článku 4 odst. 3 Římské úmluvy je nepochybně
širší než v případě Bruselské úmluvy.76 Co je možno zahrnout do nájmu nemovitostí
ve smyslu Bruselské úmluvy, řešil Soudní dvůr mezi jinými ve věci 73/77 Theodorus

NORTH, P., op. cit., sub 27, s. 568-572.
Bruselská úmluva o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze
dne 27. září 1968, Úř. věst. C 299, 31. prosince 1972, s. 32 (konsolidované znění).
74 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
75 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění).
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Engelbertus Sanders vs. Ronald van der Putte 77, kdy rozhodl, že „článek 16 Bruselské
úmluvy nemůže být vykládán extenzivněji, než je potřebné pro dosažení jeho účelu.
Proto za řízení, jejichž předmětem je nájem nemovitostí dle článku 16 Bruselské
úmluvy, nebude považováno řízení týkající se sporu ze smlouvy o podnájmu a užívání
komerčních prostor v nemovitosti pronajaté pronajímatelem od třetí osoby“. Soud
v tomto případě zdůraznil, že nájem nemovitostí je v různých právních řádech
upraven speciálními normami, a proto je také vhodné, aby byly aplikovány jen ve
státech, ve kterých jsou účinné. To samé ovšem nemusí platit v případě, kdy je dán
jiný účel nájemní smlouvy než účel bydlení, zvláště pokud jde o podnikatelskou
činnost.
Výše uvedené závěry se ovšem neuplatnily v případě výkladu ustanovení
článku 4 odst. 3 Římské úmluvy. Právě vyvratitelná právní domněnka, že smlouva
nejúžeji souvisí s právem státu, na jehož území se nemovitost nachází, je výstižnou
pro případy nájemních smluv, v nichž je účelem nájmu využití prostor pro
podnikatelskou činnost. Stejně tak pod ustanovení třetího odstavce podle judikatury
evropských soudů patřily smlouvy o krátkodobém nájmu nemovitostí (např. na
dobu dovolené) dle kritizovaného rozsudku č. 241/83 Rösler v. Rottwinkel78, který
byl překonán rozhodnutím 280/90 Hacker v. Euro Relais GmbH79.
Určení, co je věcné a co je užívací právo k nemovitosti, nebylo jediným
aspektem považovaným za problematický v případě aplikace článku 4 odst. 3
Římské úmluvy. V některých případech mohlo být sporné, co se považuje
za movitou a nemovitou věc, avšak převládal názor, že při absenci této definice

Rozsudek ESD ve věci Theodorus Engelbertus Sanders vs. Ronald van der Putte, (Případ 73/77)
[1977] ECR 2383, srov. PLENDER, R., op. cit., sub 60, s. 113-115.
78 Rozsudek ESD ve věci Erich Rösler vs. Horst Rottwinkel, (Případ 241/83) [1985] ECR 99, srov.
PLENDER, R., op. cit., sub 60, s. 113-115.
79 Rozsudek ESD ve věci Elizabeth Hacker vs. Euro-Relais GmbH, (Případ 280/90) [1992] ECR I-1111,
I-1132, The Times, Evropský soudní dvůr se vyhnul původně výlučné aplikaci ustanovení článku 16
odst. 1 Bruselské úmluvy pro krátkodobý (rekreační) nájem jak bylo judikováno ve věci Rösler v.
Rottwinkel s tím, že toto ustanovení nelze aplikovat na případy komplexních právních vztahů, kdy je
cestovní kancelář (agent) povinen zajistit klientovi krátkodobé ubytování, ale také další služby, jako
např. služby delegáta, informace, rady, rezervace jízdenek nebo výletů, případně také pojištění proti
zrušení letu, rezervace, a to všechno v rámci jedné smlouvy. Z toho tedy nelze dovodit, že jde pouze
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v Úmluvě se určení movité či nemovité věci provede podle práva země,
na jejímž území se daná věc nachází.
Jak bylo výše uvedeno domněnka obsažena v ustanovení článku 4 odst. 3
Římské úmluvy je domněnkou vyvratitelnou a stejně jako obecná domněnka
uvedená v článku 4 odst. 2 může být vyvrácena aplikací únikové doložky v odstavci
5. Jako příklad použití únikové doložky pro vyvrácení domněnky v odstavci 3, který
uvedla Zpráva Giuliano-Lagarde, může být případ dvou občanů Belgie, kteří uzavřeli
smlouvu na pronájem letního sídla na ostrově Elba (Itálie). Z okolností této smlouvy
může vyplývat, že přes přesně určené lex situs, bude smlouva úžeji spojena s Belgií,
a nikoliv s Itálií.80

3.3 ZVLÁŠTNÍ HRANIČNÍ URČOVATEL U SMLUV O PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ
Obdobně jako v případě smluv, jejichž předmětem je věcné nebo užívací
právo k nemovitostem, na smlouvy o přepravě zboží se domněnka uvedena v článku
4 odst. 2 Úmluvy nepoužije. Článek 4 odst. 4 totiž pro takové typy smluv stanoví
vyvratitelnou právní domněnku, že smlouva o přepravě zboží nejúžeji souvisí se
státem, v němž má přepravce v době uzavření smlouvy hlavní provozovnu, pokud
se v této zemi také nachází místo nakládky nebo místo vykládky nebo hlavní
provozovna odesílatele zboží. Ani toto ustanovení se neobešlo bez určitých
interpretačních nejasností.
Nejdříve je třeba si uvědomit, že pravidlu uvedenému v odstavci 4 podléhá
pouze přeprava zboží, jelikož přeprava osob se měla dále řídit obecnou domněnkou
uvedenou v článku 4 odst. 2 Úmluvy. Jedním z důvodů, proč bylo upuštěno od použití
tohoto hraničního určovatele pro smlouvy o přepravě osob, mohl být fakt, že by jeho
použití mohlo vést k použití různých právních řádů pro cestující/osoby v rámci té
samé cesty/přepravy.81
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Problematický může být také výklad samotných pojmů „smlouvy o přepravě
zboží“, „přepravce“ či „odesílatel zboží“, resp. jejich definice. Profesor
J. C. Schultsz82 se zabýval také skutečností, zda vůbec bude náložný list spadat
pod předmět úpravy Římské úmluvy, a to z toho důvodu, že podle ustanovení článku
1 odst. 2 písm. c) Úmluvy se Římská úmluva nepoužije na závazkové vztahy z „jiných
převoditelných cenných papírů“ v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných
cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti. Přitom Zpráva Giuliano-Lagarde
se přiklání k názoru, že otázka, zda se dokument považuje za převoditelný cenný
papír, se neřídí ustanovením Římské úmluvy, ale bude posuzována podle lex forum
(včetně jeho norem mezinárodního práva soukromého). Nicméně Schultsz došel
k závěru, že smlouvy o přepravě zboží by měly být posuzovány v souladu s Římskou
úmluvou, ať už budou doprovázeny konosamentem či nikoliv. Naopak v případech,
kdy držitel náložného listu má víc práv nebo lepší práva než původní držitel
náložného listu, Úmluva musí ustoupit ostatním normám mezinárodního práva
soukromého státu fóra.83
Bez ohledu na výše uvedené, při posuzování, zda se na smlouvu vztahuje
domněnka uvedená v článku 4 odst. 4, je nutno nejdříve určit (1) kdo je přepravce;
(2) kde má přepravce hlavní provozovnu; (3) kde je místo nakládky a místo
vykládky; (4) kdo je odesílatel zboží; (5) kde má odesílatel zboží hlavní provozovnu.
Ani jeden z výše uvedených pojmů není v Úmluvě specifikován, proto zřejmě
rozhodnutí o tom, kdo je přepravce, ponechává úmluva na legis fori. Pojem
odesílatele zboží se dle profesorů Giuliana a Lagarde vztahuje na osobu, která má
odeslat zboží přepravci.84 Tímto měli na mysli zřejmě osobu (speditéra), která
uzavřela smlouvu s přepravcem a nikoliv samotnou osobu, která zboží dopraví
přepravci k naložení/nalodění apod.
Problém však může nastat v případě určení místa hlavní provozovny
přepravce, a to v době, kdy dosti významné procento mezinárodních komerčních
SCHULTSZ, J. C. The Concept of Characteristic Performance and the Effect of the E.E.C. Convention on
Carriage of Goods in NORTH, P. Contract conflicts: the E.E.C. Convention on the Law Applicable to
Contractual Obligations: a comparative study. North – Holland, Oxford, 1982. 401 s. ISBN 0444864466
s. 186.
83 Ibid., s. 187-189.
84 Zpráva Giuliano-Lagarde, op. cit., sub 2, s. 21-22.
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lodí vlastní společnosti založené podle práva Panamy, Libérie apod. Přitom jsou
často tyto lodě provozovány jinými společnostmi se sídly v různých státech. Není
tedy zcela bez pochyb, které z nich má být hlavním místem provozovny pro určení
rozhodného práva v souladu s ustanovením odstavce 4.
Určení místa nakládky a vykládky zřejmě problémy působit nebude,
když i sama Zpráva Giuliano-Lagarde se přiklání k tomu, že jde o místa určená v době
uzavření smlouvy. Pochybnosti co do určení rozhodného práva však mohou nastat,
pokud

se

smluvní

strany

kdykoliv

po

uzavření

smlouvy

rozhodnou

na základě vzájemné dohody změnit místo nakládky nebo vykládky. Toto se však na
změně domněnky ohledně rozhodného práva nijak neprojeví.

3.4 VZTAH MEZI ČLÁNKEM 4 ODST. 2 A ČLÁNKEM 4 ODST. 5 ŘÍMSKÉ ÚMLUVY
Výše byly uvedeny tři domněnky, podle kterých se má určit, s jakým právním
řádem smlouva nejúžeji souvisí, a to konkrétně generální pravidlo v odstavci 2 a
speciální domněnky uvedené v odstavci 3 a 4 čtvrtého článku Římské úmluvy. Při
aplikaci všech výše uvedených pravidel a posuzování rozhodných kritérií pro
smlouvy je však vždy nutno mít na paměti existenci posledního odstavce, ve kterém
je obsažena tzv. úniková doložka.
Úniková doložka je však aplikovatelná na dvě odlišné situace. První věta
stanoví, že se domněnka uvedená v odstavci 2 nepoužije, pokud není možné určit
předmět plnění, správně tedy plnění charakteristické pro smlouvu. Druhá věta však
stanoví, že se nepřihlíží k obecné domněnce (odstavec 2) ani k speciálním
domněnkám (odstavec 3 a 4), pokud z okolností jako celku vyplývá, že smlouva je
nejúžeji spjata s jinou zemí.

3.4.1 NEMOŽNOST URČENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Pokud pro smlouvu, pro níž si smluvní strany rozhodné právo nezvolily nebo
byla jejich volba neúčinná, není možné určit charakteristické plnění (např. v případě
směnné smlouvy nebo některých typů distribučních či licenčních smluv – viz výše),
soud v takto posuzovaném případě určí rozhodné právo pro smlouvu
dle státu, se kterým tato nejúžeji souvisí (podle článku 4 odst. 1 Římské úmluvy),
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a to bez ohledu na domněnky uvedené v odstavcích 2 až 4 Úmluvy. Soud v takovém
případě musí vzít v potaz všechny významné prvky propojující smlouvu s různými
zeměmi a posoudit jejich význam, a pokud bude nutno zvolit mezi několika právními
řády,

musí

najít

natolik

významný

určující

faktor,

který

rozhodne

ve prospěch práva jednoho z možných států. Může přitom posuzovat
provozovny/sídla jednotlivých smluvních stran, místo uzavření smlouvy, jazyk
smlouvy či měnu, ve které má být poskytnuto plnění a další skutečnosti. Jak bude
dále uvedeno, k významu jednotlivých ukazatelů by však soud měl přistupovat spíše
opatrně, s ohledem na jejich váhu a význam pro posuzovaný právní vztah.

3.4.2 VYVRÁCENÍ DOMNĚNEK PRO URČENÍ NEJUŽŠÍHO SPOJENÍ
K domněnkám uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 čtvrtého článku Úmluvy se
nepřihlíží, vyplývá-li z okolností jako celku, že smlouva je úžeji spjata s jinou zemí.
Nejčastějším případem aplikace ustanovení odstavce 5 bude situace, kdy stát sídla
či místa bydliště strany, která poskytuje plnění charakteristické pro smlouvu, není
ve skutečnosti s touto smlouvou nejtěsněji spjat.
Takovým příkladem může být případ českého občana, který tráví dovolenou
zajištěnou českou cestovní kanceláří ve Španělsku. Hotel, ve kterém má zajištěno
ubytování, také zaplatí za servis auta, které mělo defekt v průběhu jeho cest. Je tedy
velice pravděpodobné, že domněnka určující nejužší vztah k českému právnímu
řádu

(právo

sídla

osoby,

která

poskytuje

plnění

charakteristické

pro smlouvu podle ustanovení článku 4 odst. 2), bude vyvrácena ve prospěch článku
4 odst. 5, jelikož po zvážení všech významných okolností je nutné dojít k závěru, že
smlouva je nejúžeji spjata s právem španělským.85 Příkladem může být také případ,
kdy může charakteristické plnění probíhat v různých státech. Přestože, jak
z předchozího výkladu vyplývá, samotné místo plnění není pro určení obligačního
statutu smlouvy rozhodné, v případě, kdy například německý státní příslušník
cestuje na dovolenou do Španělska, přitom v průběhu své cesty zařizuje jiné
záležitosti či předává různé zboží v Belgii, Holandsku či Francii, ztrácí místo jeho

85

srov. KAYE, Peter, op. cit., sub 81, s. 189-194.
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bydliště pro určení rozhodného práva význam, a je tedy na místě aplikovat únikovou
doložku a určit rozhodné právo podle jiných významných okolností případu.86

3.4.3 SILNÁ A SLABÁ GENERÁLNÍ KLAUZULE
Výše byly obecně představeny dva případy, ve kterých nebudou nebo
nemusejí být použity domněnky uvedené v odstavcích 2 až 4 Úmluvy na úkor práva
státu, se kterým smlouva ve skutečnosti nejúžeji souvisí. Případy, kdy nelze určit
charakteristické plnění pro smlouvu a tudíž nelze podle toho rozhodnout o určení
obligačního statutu smlouvy, budou zajisté činit menší interpretační problémy, než
pravidlo uvedené v druhé větě odstavce 5. Formulace „vyplývá-li z okolností jako
celku, že smlouva je úžeji spjata s jinou zemí“ totiž nabádá k tomu, aby generální
klauzule formulovaná v odstavci 2 byla pouze jakýmsi výchozím bodem nebo
pomocným faktorem ke skutečnému určení práva, se kterým je smlouva ve
skutečnosti nejúžeji propojena.87
I Zpráva Giuliano-Lagarde ponechává soudcům „prostor pro uvážení“, zda
v daném případě existují takové okolnosti ospravedlňující neaplikovatelnost
domněnek uvedených ve 2., 3. a 4. odstavci88. Navíc v posledním odstavci týkajícím
se článku 4 Římské úmluvy, zdůrazňují, že domněnky uvedené v článku 4 odst. 2 až
4 jsou „pouze vyvratitelnými domněnkami“.89 Přes výše uvedené však Zpráva
Giuliano-Lagarde neposkytuje čtenáři žádnou instrukci ani návod k určení toho, jaké
okolnosti budou dostačující k vyvrácení domněnky stanovené v článku 4
odst. 2. Nicméně je nutno se přiklonit k názoru, že by bylo zřejmě proti smyslu
a účelu Úmluvy domnívat se, že domněnky specifikované v článku 4 odst. 2 až 4 mají
plnit jen jakousi zástupnou či doplňující roli nebo jen výchozí bod v případech, kdy
jsou bez jakýchkoli pochybností splněny podmínky jejich aplikace. Naopak, je
zřejmé, že tvůrci Úmluvy předpokládali použití únikové doložky jen v případech,
kdy je nepochybně očividné, že smlouva je úžeji spojena s jiným státem, než jaký byl
určen na základě generální či speciální klauzule uvedených v odstavcích 2 až 4.

Ibid., s. 189-194.
DICEY, A. V. op. cit., sub 20, s. 1586-1588.
88 Zpráva Giuliano-Lagarde, op. cit., sub 2, s. 22.
89 Ibid., s. 23.
86
87
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S ohledem na skutečnost, že přesný vztah ustanovení článku 4 odst. 2 Úmluvy
(resp. odstavce 3 a 4) a článku 4 odst. 5 Úmluvy explicitně nestanoví ani Římská
úmluva

ani

Zpráva

Giuliano-Lagarde,

se

v

průběhu

aplikace

Úmluvy

vytvořily různé přístupy či doktríny, které právě k tomuto specifickému vztahu dvou
ustanovení přistupují různě (buďto ve prospěch domněnky nebo naopak
ve prospěch jejího snazšího vyvrácení).
Obecně lze říci, že existují dvě hlavní školy myšlení podle toho, jak lze
nahlížet na vztah mezi odstavcem 2 a 5 čtvrtého článku Úmluvy. Podle přesvědčení
jednoho proudu, je domněnka v článku 4 odst. 2 Úmluvy velice „slabá“. Tato teorie
předpokládá, že domněnka se použije jen v tom případě, kdy je smlouva stejně silně
propojena s více státy, a právě tehdy se použije určení rozhodného práva podle
místa sídla či bydliště toho účastníka smlouvy, který má poskytnout plnění pro
smlouvu charakteristické. V ostatních případech, kdy je smlouva úžeji spjata
se státem jiným, než tím určeným podle článku 4 odst. 2, musí dojít k vyvrácení
domněnky podle odstavce 5 tohoto článku.
Na druhou stranu teorie „silné“ domněnky předpokládá, že generální
klauzule je obecným pravidlem široce aplikovatelným a má být vyvrácena jen
ve skutečně výjimečných případech. V extrémních případech by použití teorie silné
domněnky v praxi vedlo k tomu, že soud by se neměl uchylovat k aplikaci
odstavce 5, pokud by rozhodné právo určené podle místa podnikání/sídla osoby
poskytující charakteristické plnění nemělo pro smlouvu skutečně žádný význam
jako spojující faktor.90
Kromě toho existují ještě další teorie. Jednou z nich je tzv. „Intermediate
Approach“ (jakási střední cesta) aplikovaná třeba skotskými soudy nebo později i
anglickými. Další teorií je teorie podle očekávání trhu („Market Expectations
Approach“) podle Fentimana.
3.4.3.1 Slabá domněnka.
Tato teorie se vyskytovala zejména v dřívější judikatuře anglických soudů.
Propagátoři této myšlenky tvrdili, že vycházejí ze samotné jazykové (literární)
HILL, Jonathan. Choice Of Law In Contract Under The Rome Convention: The Approach Of The Uk
Courts. International and Comparative Law Quarterly, 2004, č. 53, s. 325-350.
90
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interpretace Římské úmluvy. Stěžejní ustanovení při určování obligačního statutu
smlouvy za použití náhradního hraničního určovatele má vycházet z ustanovení
článku 4 odst. 1, přičemž odstavec 2 má být jeho pouhým rozvedením a pokud
článek 4 odst. 2 selže v této „pomoci“ určit rozhodné právo, má být neodkladně
aplikováno ustanovení odstavce 5 tohoto článku.91 Příznivci této teorie také
zdůrazňovali, že Úmluva neobsahuje žádný návod, kdy se nemá přihlížet k obecným
domněnkám nebo kdy je vůbec nepoužít ve prospěch ustanovení odstavce 5, proto
by bylo výhodnější uchýlit se rovnou k aplikaci ustanovení článku 4 odst. 5 a tím
tedy nepřihlížet k obecné (nebo speciální) domněnce.92
Jedním z prvních anglických případů byl spor ve věci Bank of Boroda vs. Vysya
Bank93, který se týkal sporu o akreditiv. Indická banka vydala akreditiv. Potvrzující
banka, která byla založena taktéž v Indii, měla plnit své povinnosti prostřednictvím
své pobočky v Londýně. Článek 4 odst. 2 směřoval k aplikaci anglického práva pro
smlouvu mezi „vydávající“ bankou a potvrzující bankou, jelikož potvrzující banka
byla účastníkem smluvního vztahu, který v rámci smlouvy měl poskytovat
charakteristické plnění. Totéž právo bylo rozhodné pro smlouvu mezi potvrzující
bankou a oprávněným. Na druhou stranu, článek 4 odst. 2 Úmluvy určoval jako
rozhodné právo pro smlouvu mezi vydávající bankou a oprávněným právo Indie.
Lord Mance se však přiklonil k názoru, že by bylo nevhodné, aby jednotlivé dílčí
smluvní vztahy byly posuzovány podle různých právních řádů, jelikož existence
akreditivu zakládá síť samostatných, ale přesto zjevně propojených smluv mezi
účastníky a zúčastněnými bankami. Pokud by v takovém případě došlo k uplatnění
silné domněnky, výsledkem by bylo, že jednotlivé dílčí právní vztahy v rámci této
sítě musely být posuzovány podle jiných právních řádů. Proto ve vztahu ke smlouvě
mezi vydávající bankou a oprávněným bylo nakonec za použití ustanovení článku 4
odst. 5 Úmluvy rozhodnuto, že i tato smlouva se bude řídit právem anglickým.94

ATRILL, Simon. Choice of Law in Contract: The Missing Pieces of the Article 4 Jigsaw? International
and Comparative Law Quarterly, 2004, č. 53, s. 549-577.
92 Ibid., s. 552-554
93 Rozsudek anglické Queen´s Bench Division (Commercial Court) ve věci Bank of Boroda vs. Vysya
Bank, [1994] 2 Lloyd´s Rep 87, esp. 93 ze dne 13. prosince 1993.
94 FAWCETT, J., Jonathan HARRIS a M BRIDGE. International sale of goods in the conflict of laws.
Oxford: Oxford University Press, 2005, civ, 1458 s. ISBN 0199244693, s. 643-713.
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Přesto, že je tento případ posuzován jako jeden z demonstrujících aplikací
teorie slabé domněnky, není možno jej posuzovat jako „vlajkový“ případ, a to z toho
důvodu, že nejde o striktní upřednostňování únikové doložky před generální
domněnkou určování práva podle charakteristického plnění ve smlouvě. Navíc ani
Úmluva ani Zpráva Giuliano-Lagarde se nezmiňují o tom, že by skutečnost, že je
jedna

smlouva

propojena

s

jinou

smlouvou,

měla

mít

význam

co do určení rozhodného práva při absenci volby stran. Jiný přístup byl pak zvolen
v případě Nařízení Řím I. (viz dále v kapitole 4).
Stěžejním případem, který je výstižnější charakteristikou tzv. slabého
přístupu k domněnce obsažené v ustanovení článku 4 odst. 2 Úmluvy, je rozhodnutí
anglického soudu ve věci Definitely Maybe (Touring) Ltd. vs. Marek Lieberberg
Konzertagentur GmbH (No 2)95. V tomto případě šlo o spor týkající se koncertu
anglické skupiny Oasis v Německu. Žalobce se sídlem v Anglii zprostředkovával
služby skupiny Oasis organizátorům koncertu a zajistil společně s žalovanou
společností se sídlem v Německu dva koncerty hudební skupiny Oasis v Německu.
Vnitřní rozpory v hudební skupině však způsobily, že hlavní kytarista skupiny na
koncertu nevystoupil. Žalovaná německá společnost tedy odmítla žalobci zaplatit
celou sjednanou cenu. Smlouva neobsahovala explicitní ani implicitní volbu práva.
Žalobce podal žalobu u soudu v Anglii. Článek 4 odst. 2 Úmluvy jednoznačně
směřoval k uplatnění anglického práva, jelikož se jednalo o právo státu, v němž měla
strana, která poskytovala plnění charakteristické pro smlouvu, své sídlo. Na druhou
stranu

však

šlo

o

smlouvu

s

německou

společností

pro poskytnutí služeb výhradně na území Německa. Tedy kromě sídla žalobce
a skupiny Oasis, a také místa platby za služby, které byly předmětem smlouvy,
neměla smlouva s Anglií mnoho společného. Ačkoliv nelze bez dalšího říci,
že by smlouva byla nade vši pochybnost jednoznačně úžeji spojena s Německem,
přesto více faktorů k Německu směřovalo (místo charakteristického plnění,
marketing, reklamní materiály, platba za služby v německých Markách, aplikace
německých daňových předpisů, sídlo žalovaného). Ze všech okolností tedy

Rozsudek Queen´s Bench Division (Commercial Court) ve věci Definitely Maybe (Touring) Ltd.
vs. Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH (No 2) [2001] 2 Lloyd´s Rep 455 ze dne 27. března 2001.
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jednoznačně vyplynulo, že Německo dostalo před Anglií přednost, a bylo tak určeno
„těžištěm“ smlouvy.
Dalším charakteristickým případem je Samcrete Egypt Engineers and
Contractors SAE vs. Land Rover Exports Ltd.96. V tomto případě šlo o situaci,
kdy britský výrobce aut určil egyptskou společnost (A), aby byla jejich výhradním
distributorem v Egyptě. Smlouva o distribuci obsahovala explicitní volbu práva
a soudu, a měla tak být podřízena anglickému právu a k rozhodování případného
sporu byl zvolen anglický soud. Další egyptská společnost (B), která byla
akcionářem/společníkem výše uvedeného exkluzivního distributora (A) se zaručila
anglickému výrobci za splnění závazků její dceřiné společnosti (B). Tato smlouva o
ručení neobsahovala explicitní ani implicitní volbu práva, navíc egyptská společnost
(B) z původního návrhu smlouvy explicitní určení anglického práva a fóra vymazala.
Je tedy zřejmé, že absence volby práva byla zcela očividně zamýšlena. V případě
smlouvy o ručení bylo tedy zjevné, že povinnost ručitele poskytnout plnění na
základě ručení byla plněním charakteristickým pro smlouvu. Tyto skutečnosti tedy
jednoznačně směřovaly k určení egyptského práva. Soud však přihlížel zejména ke
smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem a zjistil, že platba má být provedena v Anglii.
Na základě tohoto faktu tedy rozhodl o tom, že anglické právo musí mít přednost
před právem egyptským. Jako rozhodné právo i pro smlouvu o ručení bylo tedy
určeno právo anglické, už i proto, že existence ručení bylo předpokladem pro to, aby
anglický výrobce dodával egyptskému distributorovi zboží z Anglie. Jako těžiště
smlouvy byla tedy určena Anglie.
3.4.3.2 Silná domněnka.
Přístup, dle kterého má být favorizována domněnka uvedená v článku 4 odst.
2 na úkor únikové doložky, bývá označován jako teorie silné domněnky. Tato teorie
stanoví, že úniková doložka bude brána v potaz jen tehdy, pokud místo
bydliště/sídlo/provozovna osoby, která je povinna dle smlouvy poskytnout plnění
charakteristické pro danou smlouvu, nemá žádný skutečný význam jako spojující
faktor. Prosazuje se tedy přednost použití domněnky, pokud však srovnání významu
Rozsudek Royal Court of Justice ve věci Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE vs. Land
Rover Exports Ltd. [2001] EWCA Civ 2019, [2002] CLC 533 ze dne 21. prosince 2001.
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místa plnění a místa provozovny/sídla nevyžaduje, aby se k této domněnce
nepřihlíželo.
Tento přístup byl nejvýrazněji prosazen zejména nizozemským soudem,
a to ve věci Société Nouvelle des Papéteries de l´Aa vs. Machinefabriek BOA97 (Hoge
Raad, Nizozemský nejvyšší soud). V tomto případě žalobce - nizozemská společnost
- prodával lisy papíru žalované francouzské společnosti. Smlouva byla uzavřena ve
Francii, jazykem smlouvy byla francouzština a kupní cena byla stanovena ve
francouzských frankách. Nizozemská společnost doručila předmět smlouvy do
Francie a také jej tam smontovala. Francouzská společnost za toto zboží však
nezaplatila.

Žalobce

(nizozemská

společnost)

tedy

podal

žalobu

u nizozemského soudu a soud při absenci volby práva ve smlouvě musel rozhodné
právo určit.
Ustanovení článku 4 odst. 2 Úmluvy směřovalo k určení nizozemského práva,
jelikož plněním charakteristickým pro smlouvu bylo dodání lisu prodávajícím
(žalobcem)

kupujícímu

(žalovanému).

Sídlem

poskytovatele

tohoto

charakteristického plnění bylo Nizozemsko, tudíž rozhodným právem mělo být
právo nizozemské. Žalovaný však argumentoval, že všechny významné faktory
spojují smlouvu s Francií, smlouva by tedy měla úžeji souviset s Francií na základě
aplikace článku 4 odst. 5 Úmluvy. Nicméně soud trval na tom, že v zájmu zachování
předvídatelnosti a jednotnosti práva je nutno přisuzovat domněnce uvedené
v odstavci 2 širší význam a použití. Na druhou stranu by měla úniková doložka
v odstavci 5 být aplikována jen restriktivně, ve výjimečných případech. Soud tedy
výslovně stanovil, že místo provozovny/sídla strany, která ve smlouvě obstarává
plnění

pro

smlouvu

charakteristické,

má

vždy

převažovat,

pokud

jde

o určení rozhodného práva, a může být překonáno pouze v případě, že toto místo
nebude mít žádný skutečný význam jako spojující prvek. V tomto případě tedy soud
určil, že nizozemská provozovna žalobce není bez významu pro plnění předmětu

Rozsudek nizozemské Hoge Raad ve věci Société Nouvelle des Papéteries de l´Aa vs. Machinefabriek
BOA. 1992 Nederlands Jurisprudentie 750; srov. také Struycken „Some Dutch Reflections on the
Rome Convention, Art. 4(5)“ [1996] LMCLQ 18.
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smlouvy, což umocnila i skutečnost, že nizozemská strana podepsala smlouvu
v Nizozemsku.
Tento případ je jedním ze stěžejních, ve kterém byla aplikována teorie silné
domněnky ve své „nejrigidnější“ podobě. Současně je třeba mít na paměti, že obecně
se větší část teorie přikláněla právě k doktríně silnější domněnky než k doktríně
slabé domněnky. I profesor Lagarde se v jedné ze svých pozdějších prací vyslovil ve
prospěch silného modelu, když přirovnal diskreční pravomoc soudců k vyvrácení
domněnky uvedené v článku 4 odst. 2 Úmluvy k pravomoci soudců oddělit
jednotlivé části smluv, pro které by měl platit samostatný závazkový statut (při
určování

rozhodného

práva),

k

čemuž

má

ovšem

docházet

pouze

ve výjimečných případech98.
Ve prospěch silnějšího modelu hraje bezesporu i požadavek na
předvídatelnost soudního rozhodnutí, a tím i na určitou míru právní jistoty na straně
obou účastníků smlouvy. Soud tak nemusel složitě posuzovat váhu jednotlivých
faktorů pro smlouvu v každém jednotlivém případě, a tím měl rozhodování o
obligačním statutu smlouvy relativně jednodušší.
Další případy z judikatury tuto teorii různě modifikovaly a často, přestože se
hlásily k tomuto přístupu, zastávaly méně striktní postoje. Další verze modelu
silnější domněnky, která nebyla tak tvrdá jako ve výše uvedeném případu
Machinefabriek, připouštěla aplikovatelnost domněnky článku 4 odst. 2 Úmluvy,
pokud by při posuzování určujících prvků smlouvy nebyla zřejmá drtivá převaha
faktorů spojující smlouvu s jiným státem. Už při použití tohoto testu by však výše
uvedený případ Machinefabriek dopadl úplně jinak, jelikož je zřejmé, že kromě sídla
dodavatele smlouvu s Nizozemskem nic jiného nespojovalo.99
Skotský soud aplikoval částečně teorii silné domněnky v případě Caledonia
Subsea Ltd. vs. Microperi SRL100. V tomto případě šlo o spor ze smlouvy mezi
skotskou společností poskytující služby profesionálních potápěčů a na druhé straně

LAGARDE, P. The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An
Apologia. (1982) 22 Virginia Journal of International Law 91, n. 35 – srov. ATTRIL, S., op. cit., sub 91.
99 HILL, J., op. cit., sub 90, s. 12-13.
100 Rozsudek skotského Court of Session ve věci Caledonia Subsea Ltd vs. Microperi SRL. 2001 SC 716
(OH); 2003 SC 70.
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italským subdodavatelem, který měl poskytovat služby (asistenci) při pokládání
ropného potrubí v egyptských teritoriálních vodách. Po vzniku sporu skotská
společnost uplatnila své neuspokojené nároky ze smlouvy před skotským soudem,
přitom příslušnost soudu určila pouze ustanovení článku 5 odst. 1 Bruselské
úmluvy, a to z toho důvodu, že dle jejího názoru rozhodným právem pro smlouvu
mělo být právo skotské.
Skotský Court of Session rozhodl právě tak, že se smlouva řídí právem
skotským, a to z toho důvodu, že skotská společnost byla stranou smlouvy, která
měla poskytnout plnění pro smlouvu charakteristické a její hlavní provozovna
se nacházela ve Skotsku. Proto také soud nepřihlížel k argumentům protistrany,
že ustanovení odstavce 2 má být podřazeno únikové doložce v odstavci 5. V
souvislosti s tím má být domněnka jen jakýmsi návodem v případě, kdy faktory
svědčící ve prospěch toho či onoho státu mají jako spojující prvky totožný nebo
srovnatelný význam. V takovém případě pak může být domněnka aplikována.
S tímto přístupem se však soudci Court of Session neztotožnili. I když Lord
President Cullen připustil, že oba modely (jak model slabé domněnky, tak
i model silné domněnky) vytvářejí prostor pro kritiku, byl připraven dát zelenou
mnohem silnějšímu přístupu, než dávaly dosud soudy anglické. 101 Z tohoto důvodu
se také vyslovil pro to, aby domněnka v odstavci 2 nebyla vyvrácena, pokud výsledek
hodnocení jednotlivých faktorů smlouvy neprokáže zjevnou převahu prvků
spojujících smlouvu s jiným státem. V důsledku toho tedy při použití tohoto testu
skotský soud rozhodl, že i když samotné potápěčské služby byly poskytovány
v Egyptě, propojení smlouvy se Skotskem bylo natolik významné, že domněnka
v odstavci 2 nemohla být tak jednoduše vyvrácena. Navíc ve prospěch skotského
práva svědčil rovněž fakt, že vedení žalobce se na poskytnutí služeb významně
podílelo (jak v rámci své provozovny ve Skotsku, tak i prostřednictvím dozoru nad
prací svých zaměstnanců a poskytováním služeb v Egyptě).

101 Anglické soudy do té doby vždy

dávaly přednost teorii slabé domněnky, viz rozsudek ve věci Bank
of Boroda (op. cit., sub 93), ve věci Definitely maybe (op. cit., sub 95), ve věci Samcrete Egypt Engineers
(op. cit., sub 96) apod.
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Na základě tohoto rozhodnutí a právě ze závěrů soudu vyplynulo,
že úmyslem tvůrců pravidla uvedeného v článku 4 Římské úmluvy měl být důraz
kladený na význam místa provozovny/sídla strany smlouvy, která poskytuje
charakteristické plnění, jako ukazatel státu, se kterým smlouva nejúžeji souvisí.
Není tedy možno souhlasit s názorem, že toto pravidlo bylo zvoleno jen proto,
že ve většině případů je to rovněž i stát, v rámci kterého k charakteristickému plnění
dochází. Nelze se také ztotožnit s tím, že domněnka může být jednoduše vyvrácena
v těch případech, kdy místo poskytování charakteristického plnění není místem, kde
se nachází hlavní provozovna/sídlo strany smlouvy, která toto plnění poskytuje.
Pokud by tvůrci Úmluvy zamýšleli nadat místu poskytování příznačného plnění
takový význam, zajisté by to učinili mnohem čitelnějším způsobem. Je však zřejmé,
že takováto interpretace zamýšlena nebyla.102
3.4.3.3 Silný, nebo slabý model?
Jak z výše uvedeného vyplývá, každá z teorií uvedená ve dvou předchozích
odstavcích má své zastánce i odpůrce (a ne vždy tyto rozdíly musejí vyplývat
z rozdílných přístupů common law nebo kontinentálního práva). Při hledání
optimální cesty byly navrhovány různé další teorie, které měly stanovit jakousi
zlatou střední cestu. Například Richard Fentiman103 hledajíc alternativu k modelu
silné a slabé domněnky došel k závěru, že v každém jednotlivém případě je nutno
zkoumat, zda použití toho či onoho ustanovení bude odpovídat objektivně
určitelným tržním očekáváním smluvních stran v rámci relevantního trhu. Tyto pak
stanoví, zda v daném právním vztahu bude rozhodné právo určeno podle domněnky
v ustanovení odstavce 2, nebo zda převáží úniková doložka v odstavci 5.
Tento přístup byl však jen zřídka použit v nějakém případě izolovaně. Jinými
slovy, známky použití tohoto modelu se vyskytovaly ve větší či menší míře
i ve výše uvedených případech jako např. Bank of Boroda vs. Vysya Bank104. V něm,
ve kterém bylo judikováno, že „předpoklady toho, že by anglické právo, stejně jako
Dle rozsudku ve věci Caledonia Subsea Ltd vs. Microperi SRL. 2001 SC 716 (OH); 2003 SC 70, 81 –
srov. HILL, J., op. cit., sub 90, s. 11.
103 FENTIMAN, Richard. Commercial Expectations and the Rome Convention. The Cambridge Law
Journal, 2002, č. 61, s. 1-52.
104 Rozsudek ve věci Bank of Boroda, op. cit., sub 93.
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v případě oprávněného a potvrzující banky, nemělo být právem rozhodným
pro smlouvu o úvěru, který byl schválen prostřednictvím londýnské pobočky
zahraniční banky pro platbu v Londýně, by bylo zcela „neobchodní“.105
Na druhou stranu i v případech přiklánějících se k aplikaci silné domněnky
se tyto znaky teorie tržního očekávání objevují. A to například v případě Caledonia
Subsea Ltd vs. Microperi SRL106, kde se Lord Hamilton vyslovil, že skutečný důvod
pro volbu spojujícího faktoru v ustanovení článku 4 odst. 2 je, že společenský
a ekonomický zdroj plnění se nachází v místě (státu) založení společnosti, když také
ve vztahu k tomuto místu se v běžné obchodní praxi očekává návrat ekonomického
prospěchu ve formě platby za poskytnutí plnění ze smlouvy.
Tento přístup je však přece jen poněkud problematický. Pokud by soud spor
ze smlouvy posuzoval v tomto světle, mohl by narazit na problematiku toho, že
pouze vyplňuje „bílá místa“, která si strany plánovaně nevyplnily. V tomto případě
by bylo nutno zkoumat, zda nejde spíše o implicitní volbu práva, u které by musel
soud vzít v potaz článek 3 Římské úmluvy. Na druhou stranu však je možné, že
strany o volbě práva skutečně neuvažovaly a soud se tedy snaží docílit objektivního
určení rozumných očekávání trhu. Potom by v této souvislosti a právě s výsledkem
posouzení očekávání trhu aplikoval článek 4 Úmluvy.
Výše uvedený tzv. střední model aplikovaný skotským Court of Session
v případě Caledonia Subsea Ltd. vs. Microperi SRL představoval, zdá se, nejvhodnější
vztah mezi generální domněnkou pro určení nejužšího spojení se smlouvou a
únikovou doložkou uvedenou v článku 4 odst. 5 Římské úmluvy. Dle mého názoru je
také nejlépe aplikovatelný na meze použití únikové doložky stanovené v Nařízení
Řím I., o kterém bude pojednáno v další kapitole.

105
106

Srov. ATTRIL, S., op. cit., sub 91, s. 560-562.
Rozsudek ve věci Caledonia Subsea Ltd vs. Microperi SRL, op. cit., sub 100.
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4. ČLÁNEK 4 NAŘÍZENÍ ŘÍM I. – ROZHODNÉ PRÁVO PŘI NEEXISTENCI
VOLBY
Zhruba od ledna roku 2003 začal probíhat proces transformace Římské úmluvy a
zároveň modernizace jejích jednotlivých institutů do komunitárního pramene
práva, konkrétně pak v podobě Nařízení Evropského parlamentu a Rady. Za tímto
účelem byla také dne 14. ledna 2003 Evropskou komisí vydána Zelená kniha107,
jejímž cílem bylo mimo jiné identifikovat hlavní slabiny původní Římské úmluvy, a
vytvořit tak prostor pro přijetí moderní komunitární kolizní úpravy smluvních
závazkových právních vztahů.

4.1 TRANSFORMACE ŘÍMSKÉ ÚMLUVY DO NAŘÍZENÍ ŘÍM I.
Pokud jde o určení rozhodného práva při absenci jeho volby smluvními
stranami závazkového právního vztahu, byly Evropskou komisí vytyčeny některé
zásadní problematické body, na které soudy smluvních stran Římské úmluvy
při její aplikaci narážely, a které tak byly dotčeným stranám předloženy k diskuzi.
Tímto mělo do budoucna dojít k přijetí takové úpravy, která by dosavadní
interpretační pochybnosti, pokud možno, vyloučila. O jednotlivých problematických
faktorech ustanovení článku 4 Římské úmluvy bylo podrobně pojednáno v kapitole
3. výše, nicméně na tomto místě je vhodné alespoň stručně nastínit, na co se
Evropská komise při „rekodifikaci“ zaměřila. Dále v jednotlivých podkapitolách
postupně zhodnotíme, zda a nakolik se její modernizační snahy v praxi osvědčily.
Evropská komise připustila, že jednotlivé soudy u určování obligačního
statutu smlouvy při absenci volby práva smluvními stranami narážely
na interpretační problémy zejména ve vztahu ke stanovení striktních mantinelů pro
aplikaci únikové doložky v článku 4 odst. 5 Římské úmluvy. Na začátku se přitom
předpokládalo, že tato doložka měla být použita jen příležitostně, jelikož by
její příliš častá aplikace mohla vést k nepředvídatelnosti práva (což by nebylo
vítaným jevem, který měl článek 4 přinést). Soudní praxe přece jen zaznamenala
EVROPSKÁ KOMISE Green Paper on 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, 14. ledna 2003.
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několik případů (podrobněji v kapitole 3.4.3 výše), kdy se soudy ubraly k aplikaci
únikové doložky, aniž by vůbec zvážily použití rozhodného práva v souladu
s kolizním pravidlem v článku 4 odst. 2 Římské úmluvy, tedy dle obecné domněnky
charakteristického plnění.
Jedním z návrhů, jak tuto nesourodost řešit, bylo přijetí modifikovaného
testu dle případu Société Nouvelle des Papéteries de l´Aa vs. Machinefabriek BOA108
společně s původním návrhem článku 3 odst. 3 Nařízení Řím II.109 Toto řešení by
spočívalo v tom, že pro vyvrácení obecné domněnky nejužšího spojení smlouvy
a právního řádu podle strany smlouvy poskytující charakteristické plnění, bude
vyžadováno, aby existovalo podstatně užší propojení smlouvy („manifestly more
closely connected“) s jiným státem než to určené dle charakteristického plnění.
Důležité bude také, aby neexistovala žádná významná vazba mezi smlouvou
a státem, jehož právo bylo dle obecné domněnky určené jako právo rozhodné
pro smlouvu.110 Příkladem faktoru, který bude znamenat, že určitý právní řád má
podstatně užší souvislost se smlouvou než jiný, může být skutečnost, že strany jsou
již v určitém předběžném/předsmluvním právním vztahu, jehož právní režim je
jednoznačný. A právě tento vztah může být vodítkem pro určení obligačního statutu
posuzované smlouvy a také pro použití únikové doložky, na úkor právního řádu
státu určeného podle striktních pravidel, popřípadě na základě domněnky. Je však
zřejmé, že závazkový statut předcházejících nebo navazujících právních vztahů mezi
totožnými stranami není bez dalšího určující pro stanovení režimu posuzované
smlouvy, avšak nepochybně může být pro soudy vodítkem, které by měl být bráno
v potaz při kritickém zvažování všech rozhodných ukazatelů významných pro daný
závazkový právní vztah.
Dalším problematickým aspektem, který byl také identifikován v Zelené
knize111, byla aplikace domněnky uvedené v článku 4 odst. 3 Římské úmluvy
na krátkodobé pronájmy nemovitostí. O problematice aplikace tohoto ustanovení

Rozsudek ve věci Société Nouvelle des Papéteries de l´Aa vs. Machinefabriek BOA, op. cit., sub 97
Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the Law Applicable
to Non-Contractual Obligations („ROME II“), 22. 7. 2003, COM (2003) 427 final, 2003/0168 (COD), s.
12.
110 Srov. Zelená kniha, op. cit., sub 107.
111 Ibid.
108

109 srov.
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bylo pojednáno výše v kapitole 3.2. Řešení tohoto případu nabídla Evropská skupina
pro mezinárodní právo soukromé, když navrhla, aby pravidlo uvedené
v článku 4 odst. 3 Římské úmluvy nově obsahovalo zvláštní ustanovení upravující
právě krátkodobé nájmy v návaznosti na ustanovení článku 22 původního Nařízení
Brusel I. (dnes by šlo o článek 24 odst. 1 Nařízení Brusel I.). Návrh tehdy zněl tak, že
kromě původního znění domněnky určující obligační statut pro nájemní smlouvy se
mělo doplnit, že rozhodným právem pro smlouvy, jejichž předmětem je nájem
nemovitostí pro soukromé účely nejvýše na šest po sobě jdoucích měsíců, bude
právo země, v níž má pronajímatel své bydliště, za předpokladu, že je nájemce
fyzickou osobou a pronajímatel i nájemce mají bydliště ve stejném státě. Navíc pro
vyloučení přílišné tvrdosti ustanovení byla navrhována možná aplikace únikové
doložky.

4.2 NAŘÍZENÍ ŘÍM I. – OBECNÝ VÝKLAD
Proces transformace Římské úmluvy do Nařízení Řím I. zahájený v lednu
roku 2003 vyvrcholil schválením doplněné verze návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I.)
Evropským parlamentem dne 29. listopadu 2007, který byl následně přijat
rozhodnutím Evropské rady jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I.)112.

4.2.1 PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ
Pro účely dalšího výkladu je nutné nejdříve vymezit věcnou působnost
Nařízení, aby bylo zřejmé, jaký rozsah působnosti Nařízení má a v jaké míře se pro
určování rozhodného práva použije mezinárodních smluv, resp. vnitrostátní úpravy.
Článek 1 Nařízení určuje svou věcnou působnost tak, že se jej má použít pro smluvní
závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních
řádů. Následně pak vymezuje věcnou působnost negativně, tedy výčtem smluvních
typů, na které se nevztahuje a které tak ponechává případné vnitrostátní právní

112

Úř. věst. 2008 L 177/6.
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úpravě. Jde o: a) otázky osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a
povinnostem113; b) závazky vyplývající z rodinných vztahů114, včetně vyživovací
povinnosti115; c) závazky vyplývající z majetkových vztahů mezi manželi116, ze
závěti a dědění117; d) závazkové vztahy vyplývající ze směnek a šeků a jiných
převoditelných cenných papírů; e) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu;
f) otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a jiných právnických
osob, týkající se například vzniku, 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) některé otázky zastoupení; h)
některé otázky trustů; i) závazky vyplývající z předsmluvního jednání; j) některé
pojistné smlouvy. Dále se tohoto nařízení samozřejmě nepoužije na věci daňové,
správní a celní, které jsou upraveny normami veřejného práva.

4.2.2 NOVÁ ÚPRAVA NÁHRADNÍHO HRANIČNÍHO URČOVATELE
Nové Nařízení Řím I. přineslo několik zásadních legislativních změn, avšak
jednou z principiálních proměn prošlo ustanovení týkající se určování rozhodného
práva v případě absence jeho volby. Nový článek 4 určuje rozhodné právo
prostřednictvím čtyř fází. Předně jsou to nová fixní kolizní pravidla v odstavci 1,
která pevně určují rozhodné právo pro osm smluvních typů (viz dále kapitola 4.3).
Následně pro smlouvy, které spadají mimo kategorie výslovně uvedené
v odstavci 1, nebo naopak spadají do více kategorií, bude použito pravidlo

V nové soukromoprávní terminologii jde o pojem „právní osobnost“, viz ustanovení § 15 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014.
114 Upraveno v Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu2003 o příslušnosti
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Uř, věst. L 338, s. 1; Zvl. Vyd 19/06, s. 243); (tzv. Nařízení
Brusel IIa).
115 Upraveno v Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (Úř. Věst. L 7,
10. ledna 2009, s. 1); (tzv. Nařízení o výživném).
116 Unijní úprava se připravuje, dosud však přijata nebyla.
117 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012
o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin
v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 201,
27. července 2012, s. 107)); (tzv. Nařízení o dědictví). Použije se na určení rozhodného práva pro
dědické věci ve vztahu k osobám zemřelým od 17. srpna 2015.
113
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charakteristického plnění známé z Římské úmluvy. Nad rámec výše uvedeného lze
dále aplikovat obecnou únikovou doložku uvedenou v článku 4 odst. 3 Nařízení,
na základě které může být právní řád určený dle prvních dvou pravidel překonán
v případě, kdy je ze všech okolností zřejmé, že je smlouva zjevně úžeji spojená
s jiným státem. A nakonec, odstavec 4 tohoto ustanovení stanoví, že pokud není
možné určit rozhodné právo podle pravidel uvedených v odstavcích 1 nebo 2 článku
4 Nařízení, bude se smlouva řídit právem státu, s nímž je nejúžeji spojena.
Tvůrci Zelené knihy předpokládali, že transformace Římské úmluvy
do unijního Nařízení Řím I. bude zjednodušením aplikace kolizních pravidel
a usnadněním jejich interpretace. Primárním zájmem nového článku 4 bylo
nastolení právní jistoty a předvídatelnosti určení rozhodného práva při současně
dané míře flexibility prostřednictvím únikové doložky a pravidla nejužšího
spojení.118 Další podkapitoly mají tedy za cíl zjistit, zda významné změny dospěly
také k významnému zlepšení a vyšší míře právní jistoty účastníků smluv
s mezinárodním prvkem.

4.2.3 OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ JAKO HRANIČNÍ URČOVATEL
Nařízení Řím I. zavádí pro článek 4 odst. 1 a 2 shodně obvyklé bydliště jako
hraniční určovatel sloužící k zasazení předmětné smlouvy do právního řádu
příslušného státu. I když se jeví pojem obvyklého bydliště přirozeným pouze pro
vymezení určujícího faktoru pro smlouvy, jejichž účastníky jsou fyzické osoby nepodnikatelé, obvyklé bydliště se vztahuje také k podnikajícím fyzickým osobám a
osobám právnickým.
Definice pojmu obvyklého bydliště nám nabízí přímo článek 19 Nařízení Řím
I. Toto ustanovení pak poskytuje definici obvyklého bydliště u všech osob s
výjimkou nepodnikajících fyzických osob. V této situaci jsou pro určení obvyklého
bydliště možné dva přístupy. Jedním z nich je při absenci harmonizované definice
tradiční přístup dle právních řádů jednotlivých členských států (ačkoliv tyto mohou
přinést různé výsledky). Druhým přístupem je požadavek na harmonizovanou
definici obvyklého bydliště, kterou by měl poskytnout Soudní dvůr Evropské unie.
118

TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 787.
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Pojem obvyklého pobytu je tedy vnímán jako obecný pojem, jehož obsah je
nutno přesně specifikovat, a to zejména s ohledem na požadavek právní jistoty.119
Bod 39 Preambule Nařízení Řím I. přitom stanoví, že „z důvodu právní jistoty by mělo
být jasně vymezeno obvyklé bydliště, zejména v případě obchodních společností,
sdružení a jiných právnických osob“. Kolizní norma by se zároveň měla omezit jen na
kritérium jediné, jinak by bylo nemožné pro smluvní strany zvolit si rozhodné právo
dle svého uvážení.120 Tato skutečnost vyplývá i ze samotné povahy kritéria
obvyklého pobytu, který v rámci tohoto Nařízení (na rozdíl od Nařízení Brusel I., ve
kterém plní roli jurisdikčního kritéria) plní roli kolizního hraničního určovatele.121
Článek 19 odst. 1 Nařízení považuje za obvyklé bydliště obchodní
společnosti, sdružení nebo jiné právnické osoby místo jejich ústřední správy (sídla).
Potud toto pravidlo tedy odpovídá ustanovení článku 4 odst. 2 Římské úmluvy.
Naopak na rozdíl od Úmluvy, v případě kdy je smlouva uzavřena při výkonu
povolání nebo při provozování živnostenské činnosti smluvní strany, je dle Nařízení
stále rozhodující místo ústřední správy (sídla), namísto hlavní nebo jiné
provozovny, která by mohla být nepochybně se smlouvou úžeji spojena, nežli místo
sídla takovéto strany smlouvy. U fyzické osoby – podnikatele je logicky určující její
hlavní místo podnikání, i když toto bude ve většině případů bezesporu totožné
s místem jejího bydliště.
Nad rámec výše uvedeného článek 19 odst. 2 Nařízení také stanoví zvláštní
pravidlo pro obchodní společnosti tam, kde je smlouva uzavřena prostřednictvím
pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny nebo pokud podle smlouvy musí být
plnění poskytnuto takovou pobočkou, zastoupením nebo provozovnou. V takovém
případě bude rozhodující místo, ve kterém se nachází tato pobočka, zastoupení nebo
jiná provozovna. Avšak v případě, pokud by byla smlouva uzavřena v rámci pobočky,
zastoupení nebo jiné provozovny z pověření ústředí a všechna jiná plnění by byla
poskytována samotným ústředím, nebude dán důvod, proč by za obvyklé bydliště

PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1.
Praha: Leges, 2013. Teoretik. 192 s. ISBN 9788087576847, s. 83.
120 Srov. bod 39 Preambule Nařízení Řím I.
121 Srov. PFEIFFER, M., op. cit., sub 119, s. 83.
119
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této strany smlouvy mělo být považováno místo pobočky, zastoupení nebo
provozovny.122 V takové situaci tedy bude nutno zkoumat, zda a jaké povinnosti
v rámci smluvního vztahu jsou dány na straně pobočky, zástupce nebo provozovny
na úkor ústředí.
Ustanovení článku 19 odst. 2 Nařízení tedy přináší určité otázky - zejména
jestli má smlouva obsahovat výslovné prohlášení o tom, zda bude plnění smluvních
povinností probíhat prostřednictvím pobočky nebo jiné provozovny (které budou
následně rozhodné pro určení obligačního statutu smlouvy)123, anebo postačí, když
bude ve skutečnosti probíhat plnění prostřednictvím jiné provozovny (avšak
ve smlouvě o tom zmínka nebude)124. Obě tyto otázky mají zastoupení v rozhodovací
praxi soudů, a to ještě z dob aplikace Římské úmluvy. Je však zřejmé, že Nařízení
upustilo od striktní interpretace „pokud má být v souladu s podmínkami smlouvy“125
a zavádí flexibilnější podmínku „pokud podle smlouvy“126. Tuto změnu je tedy možné
vykládat tak, že i když smlouva výslovně neuvádí, že plnění má být poskytnuto
prostřednictvím jiné provozovny/pobočky nežli centrály, místo obvyklého bydliště
může být určeno jako místo umístění právě této jiné provozovny/pobočky. Na
druhou stranu flexibilita garantována touto interpretací článku 19 odst. 2 Nařízení
by mohla mít i odvrácenou stranu v podobě oslabené právní jistoty druhé smluvní

TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 796.
Court of Appeal ve věci Ennstone Building Products vs. Stanger Ltd. [2002] 1 W.L.R. 3059.
Court of Appeal rozhodl, že stranou smlouvy, která poskytovala plnění pro smlouvu charakteristické,
byl žalovaný a smlouva byla uzavřena při výkonu povolání nebo při provozování živnostenské
činnosti dle článku 4 odst. 2 Římské úmluvy. Z tohoto důvodu se má za to, že smlouva se bude řídit
právem státu, v němž má žalovaný hlavní místo podnikání/sídlo. Ačkoliv poslední věta ustanovení
článku 4 odst. 2 Úmluvy umožňuje nahrazení této domněnky v případě, kdy má být „v souladu
s podmínkami smlouvy“ plněno v jiné než hlavní provozovně, toto se neuplatní. Přestože obě strany
smlouvy předpokládaly, že plnění předmětu smlouvy proběhne prostřednictvím skotské pobočky
žalovaného, ve smlouvě nebyl uveden žádný výslovný ani implicitní požadavek, aby tomu tak bylo.
124 Rozsudek ve věci Iran Continental Shelf Oil Co. & Ors vs. IRI Intercontinental Corp. [2004] 2 C.L.C.
696. V rámci tohoto smluvního vztahu bylo zřejmé, že IRI byla stranou, která poskytovala plnění
charakteristické pro smlouvu. Článek 4 odst. 2 Římské úmluvy presumoval použití práva státu Texas
(místo sídla žalovaného IRI), se kterým měla být smlouva nejúžeji spojena, pokud však by nemělo
být „v souladu s podmínkami smlouvy plněno v jiné, než hlavní provozovně“. Povinnosti IRI na
základě smlouvy bylo doručit zboží na plavidlo v Houston prostřednictvím své pobočky ve Spojeném
království. Všechny dokumenty související se smlouvou byly pečlivě připraveny a odsouhlaseny tak,
aby bylo zřejmé, že dodání zboží mělo proběhnout prostřednictvím britské pobočky bez jakékoliv
souvislosti s americkou centrálou IRI. Toto nevzniklo náhodně, ale na základě předchozí dohody.
125 Článek 4 odst. 2 Římské úmluvy, druhá věta.
126 Článek 19 odst. 2 Nařízení Řím I.
122
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strany. Pokud bychom totiž přijali tento výklad, druhá (oprávněná) smluvní strana
by v době uzavření smlouvy nemusela mít jasno v tom, prostřednictvím, které
provozovny/pobočky bude plnění realizováno. Proto je nasnadě určitá střední
interpretační cesta, a to ta, že pokud podle smlouvy má předmět plnění poskytovat
jiná, než hlavní provozovna/pobočka, bude za obvyklé bydliště této smluvní strany
považováno místo, kde se tato jiná provozovna/pobočka nachází. To však platí
pouze za předpokladu, že druhá strana smlouvy v době jejího uzavření věděla nebo
mohla vědět, že plnění na základě této smlouvy bude poskytováno právě
prostřednictvím této jiné provozovny/pobočky.127

4.3 PEVNÁ KOLIZNÍ PRAVIDLA – ČLÁNEK 4 ODST. 1 NAŘÍZENÍ
Na rozdíl od Římské úmluvy, která pro určení rozhodného práva (pokud si
jej smluvní strany nezvolily nebo jejich volba byla neúčinná) stanovila jako primární
pravidlo nejužšího spojení podpořené domněnkou založenou na charakteristickém
plnění, zvolili tvůrci Nařízení cestu pevných kolizních pravidel pro osm smluvních
typů. Tato pevná pravidla jsou tedy jednou z nejpodstatnějších změn, které nový
článek 4 zavedl. Některá z uvedených ustanovení představují jen transformaci
principu charakteristického plnění do fixních pravidel a právě v těchto případech
nejde

o

žádný

zásadní

posun,

jelikož

stejné

rozhodné

právo

by bylo určeno prostřednictvím aplikace zásady charakteristického plnění jako
v případě pevného pravidla.

4.3.1 HRANIČNÍ URČOVATELÉ U JEDNOTLIVÝCH SMLUVNÍCH TYPŮ
4.3.1.1 Smlouvy o koupi zboží a smlouvy o poskytnutí služeb
Jako příklad transformace obecné domněnky v Římské úmluvě do fixního
pravidla v Nařízení Řím I. může být uvedeno pravidlo dle písmene a), že se smlouva
o koupi zboží řídí právem země, v níž má prodávající obvyklé bydliště, anebo dle
písmene b), že se smlouva o poskytování služeb řídí právem země, v níž má
poskytovatel služby obvyklé bydliště. V obou těchto případech by soud při aplikaci
pravidla charakteristického plnění dospěl k totožnému závěru, jelikož stranou
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TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 797.
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smlouvy, která poskytuje charakteristické plnění je v případě kupní smlouvy
prodávající a v případě smlouvy o poskytnutí služeb poskytovatel služeb. V tomto
případě tedy nové ustanovení článku 4 žádný zvláštní pozitivní přínos
nezaznamenalo.
4.3.1.2 Smlouvy, jejichž předmětem je právo k nemovitosti včetně dočasného
užívání
Také smlouva, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem
nemovitosti, nedoznala z pohledu kolizního určovatele žádných zásadních změn
v porovnání s ustanovením článku 4 odst. 3 Římské úmluvy, jelikož bude řízena
lex situs - tedy právem země, ve které se nemovitost nachází. Nicméně z koncepce
článku 4 odst. 3 Římské úmluvy a článku 4 odst. 1 písm. c) Nařízení Řím I. je možno
vyčíst určité rozdíly. Zatímco Římská úmluva obsahovala speciální kolizní pravidlo
(lex situs) pro věcná práva k nemovitostem a užívací práva k nemovitostem128,
Nařízení Řím I. zúžilo spektrum aplikace lex situs tak, že se použije na věcná práva
k nemovitostem a nájem nemovitostí. Z toho tedy vyplývá, že jiná užívací práva než
právo nájmu nejsou tímto ustanovením Nařízení Řím I. předpokládaná. Z tohoto
důvodu také nelze použít lex situs pro smlouvy, jejichž předmětem bude například
licence pro použití nemovitosti, pachtovní poměr nebo dočasné užívání nemovitostí,
které se nevejdou do definice obsažené v článku 4 odst. 1 písm. d) Nařízení.
Na rozdíl od náhradního určovatele pro smlouvy týkající se práv
k nemovitostem v Římské úmluvě však článek 4 odst. 1 písm. d) zavádí nové pravidlo
pro určování rozhodného práva pro nájem nemovitostí uzavřený pro dočasné
soukromé užívání na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců.129

V tomto případě jde o další rozdíl mezi jazykovými verzemi Římské úmluvy. Římská úmluva
v anglickém jazyce totiž ustanovení článku 4 odst. 3 upravuje tak, že „Notwithstanding the provisions
of paragraph 2 of this Article, to the extent that the subject matter of the contract is a right in immovable
property or a right to use immovable property it shall be presumed that the contract is most closely
connected with the country where the immovable property is situated“. Z toho tedy vyplývá, že anglická
verze pracuje v článku 4 odst. 3 se smlouvami, jejichž předmětem je “právo k nemovitosti nebo právo
užívání nemovitosti”, zatímco česká verze hovoří o „věcném právu k nemovitosti nebo právu užívání
nemovitosti”.
129 V rámci Zelené knihy (op. cit., sub 107), tedy konzultačního dokumentu před transformací Římské
úmluvy do Nařízení Řím I., byla tato problematika podobně diskutována a konkrétně byli všichni
zúčastnění vyzváni k vyjádření svého stanoviska. Z toho také vyplynulo, že je nepatřičné, aby
128
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Pokud je nájemce fyzickou osobou a pokud má své bydliště ve stejné zemi
jako pronajímatel, bude se takový dočasný nájem řídit právem státu, v němž má
pronajímatel své obvyklé bydliště.130 Zavedení tohoto pravidla mělo za cíl pozitivně
přispět k řešení rozhodného práva u dočasných nájmů, pro něž bylo původní
pravidlo místa nemovitosti dosti nevýstižné. Platí to zejména pro případy, kdy by
byla smlouva ve všech ostatních prvcích spíše úžeji spojena se státem, v němž má
pronajímatel i nájemce obvyklé bydliště. Je zřejmé, že v těchto situacích mohly
soudy aplikovat únikovou doložku, avšak jak bylo již výše uvedeno, příliš časté
využití této únikové klauzule se odrážena na nižší míře právní jistoty.
Nové pevné kolizní pravidlo je tedy bezesporu pozitivním krokem vpřed,
avšak má také významné limity, a to zejména z toho důvodu, že jeho rozsah je až
příliš úzký. Pravidlo obsažené v článku 4 odst. 1 písm. d) Nařízení se totiž nepoužije
v případě, kdy je nájemce právnickou osobou, kdy jde o nájem pro komerční či
podnikatelské účely, pokud je nájem na dobu delší než šest po sobě jdoucích měsíců
nebo také samozřejmě v případě, kdy jsou pronajímatel a nájemce osobami, jejichž
obvyklé bydliště se nachází v jiných státech. Stačí tedy naplnění jedné z výše
uvedených podmínek a namísto nového pravidla dle písmene d) se pro určení
rozhodného práva použije pravidlo místa státu, ve kterém se pronajímaná
nemovitost nachází, za předpokladu, že splňuje požadavky charakteristiky
smluvního typu obsaženého v ustanovení článku 4 odst. 1 písm. c) Nařízení.
Takto zvolený přístup autorů Nařízení se však nejeví jako příliš vhodný,
a to například v případě, kdy jsou splněny všechny požadavky pro aplikaci normy
v článku 4 odst. 1 písm. d), kdy jde o krátkodobý nájem pro soukromé účely mezi
osobami se stejným obvyklým bydlištěm. Avšak pokud například bude nájemce
právnickou osobou, přestává být toto ustanovení aplikovatelné a použije se obecné
pravidlo lex situs. Není tedy zřejmé, proč je toto pravidlo formulováno natolik
striktně, když z výše uvedeného případu jednoznačně vyplývá, že smlouva nejúžeji
souvisí se státem, v němž mají obě smluvní strany obvyklé bydliště.

v případě, kdy jde pouze o dočasný nájem a smluvní strany mají své obvyklé bydliště ve stejném státě,
se takový nájem posuzoval podle práva státu, v němž se pronajímaná nemovitost nachází.
130 V Římské úmluvě byl tento dočasný nájem posuzován podle lex situs, tedy právního řádu státu, na
jejímž území se nemovitost, které se dočasný nájem týká, nachází.
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Dalším kritickým aspektem je skutečnost, že se v tomto případě neuplatní
ochrana

spotřebitelů

jako

slabší

smluvní

strany.

Podle

ustanovení

článku 6 odst. 4 písm. c) Nařízení Řím I. se na smlouvy, jejichž předmětem je věcné
právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti a které jsou odlišné od smluv, jejichž
předmětem je právo k dočasnému užívání nemovitostí (užívání nemovitosti na
časový úsek)131, nepoužijí ustanovení o ochraně spotřebitelů. Z toho tedy vyplývá,
že v případě, kdy budou mít smluvní strany smlouvy, která by jinak spadala pod
ustanovení článku 4 odst. 1 písm. d) Nařízení, obvyklé bydliště v jiných státech,
neuplatní se ochrana nájemce jako slabší strany, čehož mohou někteří podnikatelé
využít. Například, pokud bude pro německého podnikatele vlastnícího nemovitost
ve Španělsku výhodnější, aby se pro krátkodobý nájem použilo lex situs
než německé právo, bude raději nabízet takový nájem spotřebitelům ve Francii,
v Belgii nebo v jiných státech.132
4.3.1.3 Franšízová smlouva
Na rozdíl od výše uvedených typů smluv upravených v písmenech a) až d)
článku 4 odst. 1 Nařízení bylo významným pokrokem specifikování náhradního
hraničního

určovatele

u

franšízových

smluv.

Franšízové

smlouvy

se v souladu s písmenem e) řídí právem země, v níž má obvyklé bydliště osoba,
jíž byla franšíza udělena. Franšízová smlouva je právě jedním z typů, které činily
problém v případě určování rozhodného práva při absenci volby smluvními
stranami za aplikace Římské úmluvy, a to z toho důvodu, že tento typ smlouvy
obsahuje mnohá práva a povinnosti na obou stranách smlouvy, a tedy určit stranu,
která

by

poskytovala

ono

plnění

charakteristické

pro

smlouvu,

je nepochybně velice obtížné.
Poskytovatel franšízy (franšízor) umožňuje příjemci franšízy (franšízantovi)
používat své obchodní jméno, ochrannou známku, know-how apod. pro nabízení
zboží a služeb. Dále je franšízor povinen poskytovat franšízantovi obchodní i
technickou pomoc/podporu a může u něj také provádět periodické nebo namátkové
kontroly. Na druhou stranu je také franšízant povinen při uvádění na trh

131
132

V souladu se směrnicí 94/47/ES (viz článek 6 odst. 4 písm. c) Nařízení Řím I.).
Srov. TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 788.
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franšízorova zboží či služeb užívat jeho obchodní jméno, ochranné známky,
průmyslové vzory, know-how apod. způsobem, který stanoví franšízová smlouva.
Navíc je povinen platit poplatky, ať již jednorázové či průběžné, předkládat
pravidelné finanční zprávy a skládat ze své činnosti účty. Z tohoto příkladmého
výčtu práv a povinností, které jsou na obou stranách franšízové smlouvy,
jednoznačně vyplývá, že domněnka charakteristického plnění by v tomto případě
byla jen obtížně aplikovatelná.
V teorii se objevily argumenty ve prospěch určení rozhodného práva
smlouvy dle obvyklého bydliště franšízanta. Jednak jde o určitý způsob ochrany
osoby franšízanta jako „slabší“ smluvní strany, pokud se jako obligační status
uplatní právo jeho obvyklého bydliště. Jednak jde také o to, že právo obvyklého
bydliště franšízanta bude také právem, které je nejúžeji se smlouvou spjato, a to
z toho důvodu, že většinou půjde o zemi, která je i místem plnění a je také místem,
ve které se hlavní náplň franšízové smlouvy odehrává. Na základě těchto poznatků
bylo také nové ustanovení čl. 4 odst. 3 písm. e) Nařízení koncipováno.
4.3.1.4 Distribuční smlouva
Dalším smluvním typem, pro nějž bylo určení rozhodného práva
prostřednictvím pevného kolizního pravidla nepochybně přínosem, je smlouva o
distribuci. Distribuční smlouva se tak dle článku 4 odst. 1 písm. f) řídí právem státu,
v němž má distributor své obvyklé bydliště. V soudní praxi se více uplatnilo
stanovisko, že stranou, která poskytuje plnění charakteristické pro distribuční
smlouvu, je distributor nebo že právě distribuční smlouva patří do skupiny takových
smluv, ve kterých je charakteristické plnění složité, ne-li nemožné, určit. Například
v Nizozemsku ve sporu Elinga BV vs. British Wool International Ltd.133, který se týkal
exkluzivní distribuční smlouvy, na jejímž základě měla nizozemská společnost
Elinga BV na území Nizozemska exkluzivně distribuovat oblečení dodávaného
anglickou společností British Wool Ltd., nizozemský soud určil rozhodným právem
právo nizozemské s ohledem na to, že stranou smlouvy, která poskytuje plnění

Rozsudek nizozemského Hoge Raad ve věci Elinga BV v. British Wool International Ltd. (Hoge
Raad) Nederlands International Privaatrecht, No. 288.
133
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charakteristické pro smlouvu, byl distributor, tedy Elinga BV. 134 Existovaly však i
případy, kdy se pro určení obligačního statutu smlouvy na základě domněnky
charakteristického plnění přijalo zcela opačné stanovisko. Například ve Francii
tento přístup, který byl aplikován před tím, než Římská úmluva vešla v platnost, byl
překonán rozhodnutím nejvyššího soudu Cour de cassation ve věci Optelec vs.
Midtronics BV135. Na rozdíl od nizozemského soudu, zvolil ten francouzský opačný
přístup, kdy za plnění charakteristické pro distribuční smlouvu, považoval plnění na
straně dodavatele zboží. To znamenalo, že za použití článku 4 odst. 2 Římské úmluvy
by došlo k určení totožného obligačního statutu pro distribuční smlouvu i jednotlivé
kupní smlouvy. Obdobné hledisko bylo také přijato anglickým soudem ve sporu
Print Concept GmbH vs. GEW (EC) Ltd.136, který přijal za své stanovisko, že stranou,
která poskytuje plnění charakteristické pro distribuční smlouvu je výrobce, a nikoliv
distributor, a to z toho důvodu, že bez výrobku výrobce by nebylo možno plnit ani
předmět distribuční smlouvy.

Soud dospěl k tomuto závěru, že bylo nesporné, že základní podmínkou určenou výslovně
prodejcem (tj. British Wool Ltd.) bylo, že jednotlivé kupní smlouvy s konečnými zákazníky se budou
řídit právem anglickým. Nicméně soud se neztotožnil s argumentací prodejce, že právní vztahy mezi
stranami smlouvy a právní vztahy týkající se jednotlivých kupních smluv by neměly být podřízeny
jiným právním řádům.
135 Rozsudek Cour de cassation, Ière chambre civile, ve věci Optelec SA vs. Soc Midtronics BV [2002]
Rev. Crit. DIP 86.
136 Rozsudek anglického Royal Court of Justice ve věci Print Concept GmbH vs. G.E.W. (EC) Ltd. [2002]
CLC 352. Jde o spor vzniklý mezi německou společností Print Concept GmbH (žalobkyně), která se
zavázala distribuovat vzduchem chlazené sušící systémy, které vyráběla a dodávala anglická
společnost GEW (EC) Ltd (žalovaná). Smluvní strany uzavřely smlouvu bez expresní volby práva, na
základě které měla žalobkyně zaručenou distribuci výrobků žalované na německém, švýcarském a
rakouském trhu. Otázka určení rozhodného práva byla přitom stěžejní, když pokud by se právní
vztah založený touto smlouvou měl řídit právem německým, při ukončení smlouvy, ke kterému došlo,
by žalovaná byla nucena platit smluvní pokutu vypočítanou jako určité procento z obratu po dobu
trvání, na druhou stranu nic takového anglické právo nepředpokládalo.
Long Justice Longmore v tomto případě vycházel z toho, že podstatné je určit stranu smlouvy, které
poskytuje plnění charakteristické pro smlouvu, přičemž dospěl k závěru, že gro smlouvy by mělo
tvořit dodání výrobků na úkor uvádění výrobků na německý trh. Přestože plnění obou smluvních
stran jsou pro smlouvu velice důležitá, uvádění výrobků na německý trh by se však nemohlo
uskutečnit bez výroby a dodání sušících systémů, a to právě byla povinnost pro smlouvu
charakteristická. Také zdůraznil, že na proces distribuce je nutno nahlížet jako na komplex práv
a povinností, tedy že nelze oddělovat jako samostatný právní vztah výrobu a dodávku výrobků
a na druhé straně distribuci. Z tohoto důvodu tedy bylo rozhodnuto ve prospěch anglického práva,
když výrobce a dodavatel vzduchem chlazených sušících systémů byl uznán jako strana smlouvy
poskytující plnění pro smlouvu charakteristické.
134
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Většina teorie se však přece jen přikláněla k pojetí distributora jako osoby
poskytující plnění pro distribuční smlouvu příznačné, a to zejména z toho důvodu,
že v rámci distribučního vztahu je to právě distributor, kdo má plnit povinnosti,
které tento smluvní vztah odlišují od jiných. Navíc obvyklé bydliště distributora je
také ve většině případů místem, ve kterém dochází k samotné distribuční činnosti
(dochází zde k dodání zboží určeného pro distribuci i jeho následnému uvádění na
trh samotným distributorem). Nová kolizní norma uvedená v článku 4 odst. 1 písm.
f) Nařízení tedy výše uvedené spekulace ohledně způsobu určení závazkového
statutu smlouvy vylučuje a je tak významným faktorem pro posílení právní jistoty u
distribučních smluv s mezinárodním prvkem. Nicméně stále mohou vznikat určité
okrajové nejasnosti při určování rozhodného práva u tohoto typu smluv, zejména
pokud jde o nejasné hranice mezi smlouvou distribuční a smlouvou o prodeji zboží.
Například smlouva, která bude označená jako „distribuční“ může být ve své podstatě
jen smlouvou o prodeji specifického zboží v rámci určitého území.137 Nicméně jde
skutečně jen o teoretické a zřejmě i velmi okrajové pochybnosti, které ani v praxi
nemusejí vzniknout.
4.3.1.5 Smlouva o prodeji zboží v dražbě
Zvláštním smluvním typem, který je také upraven prostřednictvím fixních
pravidel článku 4 odst. 1 Nařízení, je smlouva o koupi zboží v dražbě, která se má
řídit právem země, v níž se dražba koná (pokud lze takové místo určit). Důvodem
pro vyčlenění tohoto typu smlouvy z množiny obecných kupních smluv upravených
pod písmenem a) byla zejména užší souvislost této smlouvy s místem konání aukce
a také fakt, že v době konání aukce prodejce zboží nemusí být vždy kupci znám.
Obligační statut smlouvy určený podle tohoto pravidla je pro obě strany smlouvy
více předvídatelný a také lze tímto způsobem zajistit, že veškeré smlouvy uzavřené
v rámci konání jedné dražby budou bez ohledu na obvyklá bydliště účastníků řízeny
jediným rozhodným právem.

137

PLENDER R., 1991, op. cit., sub 60.
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4.3.1.6 Mnohostranný systém smluv
Poslední kategorií, která obsahuje striktní kolizní pravidla pro určení
obligačního statutu smlouvy, je pod písmenem h) obsažená smlouva uzavírána
v rámci mnohostranného systému. Tento systém sdružuje nebo umožňuje
sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů
v souladu s pevně stanovenými pravidly a je řízen jednotným právem. Právě
požadavek na to, aby byl tento komplexní organizovaný systém transakcí posuzován
podle jednotného práva, je nezbytný pro předvídatelnost a právní jistotu jejich
účastníků.138 Chybějící unijní definici smluv uzavíraných v mnohostranném systému
se snaží nahradit ustanovení bodu 18 Preambule Nařízení Řím I., které vysvětluje,
co je považováno za mnohostranné systémy. Má tedy jít o takové systémy, v jejichž
rámci probíhají obchody, jako jsou regulované trhy či mnohostranné systémy
obchodování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES
ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, a to bez ohledu na to, zda závisejí
na

ústřední

protistraně

či

nikoliv.

Transakce

zamýšlené

tímto

článkem 4 odst. 1 písm. h) tak zahrnují nákup, prodej nebo poskytování finančních
nástrojů, avšak nezahrnují služby poskytované zprostředkovatelem finančních
nástrojů koncovým klientům.139 Takovýto druh služeb by měl klasicky spadat pod
ustanovení článku 4 odst. 1 písm. b) Nařízení Řím I. upravující náhradní hraniční
určovatel pro smlouvy o poskytování služeb.

4.3.2 PŘÍNOS PEVNÝCH PRAVIDEL PRO PRÁVNÍ JISTOTU ÚČASTNÍKŮ SMLUV
Obecně je přínos nového pravidla zavedeného Nařízením Řím I. v prvním
odstavci 4. článku posuzován spíše optimisticky a pozitivně, existují však také
kritické aspekty, kdy problematika těchto nových pravidel může být spatřována
v (a) kategorizaci jednotlivých smluvních typů; (b) nutnosti zavedení fixních
pravidel a také (c) jejich účelnosti.140

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to
contractual obligations (Rome I) – Certain financial aspects relating to the application of Articles 4
and 5“ Services of the Commission to Committee on Civil Law Matters (Rome I) Doc n. 7418/7
z 15. března 2007.
139 Ibid. s. 2-3.
140 TANG, Z. 2008,, op. cit., sub 59, s. 791-792.
138
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(a) Výběr jednotlivých smluvních typů
Pokud jde o kategorizaci jednotlivých smluvních typů, článek 4 odst. 1
Nařízení Řím I. upravuje osm typů smluv, pro usnadnění jejich zařazení však
neuvádí žádné definice. Na první pohled je zavedení definice jednotlivých smluvních
typů zbytečné, jelikož každý si umí dobře představit, co se chápe pod pojmem
smlouva o koupi zboží nebo distribuční smlouva. Na druhou stranu mohou celkem
běžně následovat interpretační problémy. Jako příklad můžeme uvést smlouvu o
převodu práv k nehmotným statkům. Není jednoznačné, zda pro účely určení
rozhodného práva, půjde o smlouvu o koupi zboží, nebo o smlouvu o poskytnutí
služeb. Stejně problematické, při absenci unijní definice, může být rozlišení mezi
distribuční smlouvou a smlouvou franšízovou. Obtížné může být také odlišení těchto
smluv, pro něž platí pevné kolizní pravidlo uvedené v odstavci 1, od jiných smluv,
na které se tato pravidla nevztahují (např. smlouva o obchodním zastoupení nebo
smlouva o převodu práv k duševnímu vlastnictví). Určitý návod poskytuje bod 17
Preambule Nařízení Řím I., který stanoví, že:

„Co se týká rozhodného práva, nedojde-li k jeho volbě, měly by být pojmy
„poskytování služeb“ a „prodej zboží“ vykládány stejným způsobem jako při
použití článku 5 nařízení (ES) č. 44/2001 (nově článek 7 odst. 1 písm. b)
Nařízení Brusel I. – pozn. autorky), pokud se na prodej zboží a poskytování
služeb vztahuje toto nařízení. Ačkoli jsou franšízová smlouva a smlouva
o distribuci svou povahou smlouvami o službách, jsou předmětem zvláštních
pravidel“.

Smlouva o koupi zboží je smluvním typem, pro jehož definování se musíme
ubrat k národním právním úpravám. Pokud však zohledníme veškeré další
kategorie obsažené v Nařízení, může být tato kategorie poměrně úzká. Článek 4 odst.
1 písm. g) vylučuje z aplikace písmeno a) smlouvy o prodeji v dražbách, dále
písmeno c) totožného ustanovení vylučuje všechny smlouvy o prodeji nemovitostí,
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navíc článek 6 Nařízení Řím I. bude také vylučovat smlouvy o koupi uzavřené ve
spotřebitelském režimu (tj. kdy jedna za stran smlouvy je spotřebitelem).141
Pokud jde o smlouvy o poskytnutí služeb, druhá věta bodu 17 Preambule
poskytuje mnohem širší prostor pro definici smlouvy o poskytnutí služeb, a to tak,
že do rámce tohoto smluvního typu zahrnuje také smlouvu o distribuci
a franšízovou smlouvu. Tato široká definice zahrnuje například nájemní smlouvy,
licenční smlouvy, bankovní smlouvy, ručitelské smlouvy, zástavní smlouvy,
publikační smlouvy, smlouvy mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení i joint
venture apod.142 Jinými slovy užití úpravy pod písmenem b) bude zahrnovat kromě
písmene e) a f) výslovně citovaného v bodě 17 Preambule také písmena c) a d),
a také další články nařízení (např. ve vztahu ke spotřebitelským, přepravním nebo
pojišťovacím smlouvám143) aplikované na poměrně široké spektrum dalších
závazkových právních vztahů.
Nicméně Evropský soudní dvůr ve věci C-533/07 Falco Privatstiftung
et Rabitsch vs. Gisela Weller-Lindhorst čelil otázce, zda je licenční smlouva smlouvou
o poskytnutí služeb ve smyslu článku 5 odst. 1 písm. b) původního Nařízení Brusel
I.,144 přičemž ve výsledku popřel skutečnost, že by pojem „služby“ nebo
„poskytování služeb“ měl být vykládán v souladu se Smlouvou o fungování Evropské
unie145 nebo jinými, třeba sekundárními, normami evropského práva.146 Licenční
ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé
Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s.
107.
142 TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 791.
143 ROZEHNALOVÁ, N., 2013, op. cit., sub 141, s. 107
144 Generální advokátka Verica Trstenjak se ve svém stanovisku ze dne 27. ledna 2009 vyslovila,
že definice služby ve smyslu ustanovení článku 50 SES nemůže být bezprostředně převzato
Nařízením Brusel I. Tomuto vyjádření by měl být přiznán jednoznačný a přirozený význam, který
předpokládá, že poskytnutí služeb vyžaduje určitou činnost/aktivitu na straně poskytovatele služeb.
Dále připustila, že by pojem poskytnutí služeb měl mít stejný význam v Nařízení Brusel I. jako i
v Nařízení Řím I. Zdůraznila, že Komise ve svém návrhu nařízení navrhla specifické kolizní pravidlo
týkající se dispozice s právy duševního vlastnictví (což by znamenalo, že takový typ smluv nebude
spadat pod pojem smluv o poskytnutí služeb). Skutečnost, že se tato formulace nepromítla do
finálního znění Nařízení Řím I., byla kritizována ze strany členských států s tím, že není zřejmé, jak
mají být tyto smlouvy posuzovány, když je zjevně nelze charakterizovat jako smlouvy
o poskytnutí služeb.
145 Smlouva o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 306, 17. prosince 2007), poslední konsolidované
znění v Úředním věstníku C 326 a 327 ze dne 26. října 2012.
146 Rozsudek ESD ve věci C-533/07 Falco Privatstiftung et Rabitsch vs. Gisela Weller-Lindhorst, bod 34
- 36 stanoví, že: Zaprvé žádná skutečnost vycházející ze struktury nebo systematiky (původního –
141

63

smlouva na základě tohoto rozhodnutí nemůže být posuzována jako smlouva o
poskytnutí služeb v souladu s ustanovením článku 4 odst. 1 písm. b)
a pro stanovení rozhodného práva bude nutno určit stranu smlouvy, která poskytuje
plnění pro smlouvu charakteristické v souladu s článkem 4 odst. 2 Nařízení Řím I.
V případu Falco Privatstiftung et Rabitsch vs. Gisela Weller-Lindhorst tedy
Evropský soudní dvůr poskytl úzkou interpretaci pojmu „služby“ v původním
Nařízení Brusel I. V tomto případě jde však o dilema, jelikož bod 17 Preambule
Nařízení Řím I. na jednu stranu poskytuje širokou koncepci „služeb“ (ve druhé větě)
a na druhou stranu se v první větě odvolává na úzkou klasifikaci služeb podle
výkladových pravidel Nařízení Brusel I., která poskytuje Soudní dvůr Evropské unie.
Jak z výše uvedeného vyplývá, výběr jednotlivých smluvních typů je chápán
jako poměrně interpretačně problematický. Jednak jde o absenci definic
jednotlivých kategorií smluv a jednak jde o to, že se často pro jejich definici musí
soud odebrat k národní právní úpravě. Na druhou stranu některé z uvedených smluv
jsou smlouvy pojmenované, avšak většina z nich jsou buď smlouvy smíšené, nebo
smlouvy inominátní. Navíc poměrně úzký výběr jednotlivých smluvních typů a ani
poměrně komplikované interpretační pravidlo v bodu 17 Preambule Nařízení Řím
I. nepřispívají k právní jistotě, se kterou se prostřednictvím uvedení pevných
kolizních pravidel počítalo.

pozn. autorky) nařízení č. 44/2001 nevyžaduje, aby pojem „poskytování služeb“ uvedený v článku 5
bodu 1 písm. b) druhé odrážce uvedeného nařízení byl vykládán na základě kritérií, která Soudní
dvůr vytýčil v oblasti volného pohybu služeb ve smyslu článku 50 SES.
Umožňuje-li případně tato oblast široký výklad pojmu „služby“, je tento přístup odůvodněn snahou,
aby co nejvíce hospodářských činností, na které se nevztahuje volný pohyb zboží, kapitálu nebo osob,
nebyl vyloučen z působnosti Smlouvy o ES.
Skutečnost, že smlouva, kterou majitel práva duševního vlastnictví za úplatu poskytuje svému
smluvnímu partnerovi oprávnění k výkonu tohoto práva, nepatří mezi smlouvy o poskytování služeb
ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. b) druhé odrážky tohoto nařízení, nebrání v systematice nařízení č.
44/2001 tomu, aby se na tuto smlouvu vztahovalo uvedené nařízení, zejména jeho další pravidla pro
určení soudní příslušnosti.
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(b) Nezbytnost zavedení fixních pravidel
Jak vyplynulo z „důvodové zprávy“ obsažené v Návrhu Nařízení Řím I. ze dne
15. prosince 2005147, důvodem navrhovaných změn (zejména co se týče
článku 4 odst. 1 Nařízení) byl princip posílení právní jistoty tím, že dojde
k transformaci právem definovaných domněnek uvedených v Římské úmluvě
do fixních pravidel a ke zrušení únikové doložky. Jelikož by principiálně jádrem
právní úpravy měl být projev svobodné vůle stran ohledně volby práva, pravidla
aplikovatelná v případě, kdy si strany smluvního závazkového právního vztahu
rozhodné právo nezvolí, by měla být pokud možno co nejpřesnější a co nejvíce
předvídatelná tak, aby se účastníci smlouvy mohli jednoduše rozhodnout,
zda přistoupit k volbě rozhodného práva či nikoliv.148
Je však otázkou, nakolik k právní jistotě účastníků smluvních vztahů přispěla
skutečnost, že například u smluv o koupi/prodeji zboží a u smluv
o poskytnutí služeb bylo pravidlo určení rozhodného práva podle strany smlouvy
poskytující charakteristické plnění transformováno do pevné kolizní normy se
stejnými výsledky. Odpověď je celkem snadná - nijak. Naopak právě uvedení těchto
dvou smluvních typů v rámci pevných pravidel nastolilo další nemalé interpretační
potíže. To nutí soudy složitě zatřídit příslušnou smlouvu pod určitý smluvní typ dle
odstavce 1, aby následně podle pravidla, které se na příslušný smluvní typ bude
aplikovat, mohl určit obligační statut smlouvy. Tang149 jako příklad uvádí smlouvu
o poskytnutí softwaru. Podle ustanovení článku 4 odst. 2 Římské úmluvy bylo
zřejmé, že charakteristickým plněním je poskytnutí softwaru. Proto bylo rozhodné
právo jednoduše určitelné. Naopak v případě určování rozhodného práva podle
článku 4 odst. 1 Nařízení Řím I. je nutno nejdříve určit, zda jde
o smlouvu o prodeji/koupi zboží, smlouvu o poskytnutí služeb, nebo dokonce o jiný
smluvní typ, na který se odstavec 1 vztahovat nebude. Pak bude možné podle toho
určit právo rozhodné. Ačkoli je zřejmé, že při aplikaci všech těchto pravidel dle
Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to
contractual obligations (Rome I) ze dne 15. prosince 2005, Explanatory Memorandum, COM(2005)
650 final.
148 Ibid., s. 5-6.
149 TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 792.
147
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článku 4 odst. 1 písm. a), písm. b) nebo článku 4 odst. 2 Nařízení Řím I. se vždy
dobereme toho samého výsledku, tedy že půjde buď o prodejce, nebo poskytovatele
služeb (podle toho, pod který smluvní typ smlouvu zařadíme). Samotný proces
určování

rozhodného

práva

bude

však

bezpochyby

složitější,

než jak to bylo u tohoto typu smluv v rámci Římské úmluvy.
Na rozdíl od výše uvedených dvou smluvních typů přeměna domněnky
charakteristického plnění na fixní pravidlo může mít svůj významnější dopad pouze
v případech smluvních typů, u kterých je charakteristické plnění obtížně určitelné
nebo pokud žádná ze stran smlouvy charakteristické plnění pro smlouvu poskytovat
nebude (nebo naopak budou charakteristická obě nebo vícera plnění). Zavedení
pevného kolizního pravidla oproti domněnce charakteristického plnění má tedy
svůj pozitivní dopad zejména v případech distribuční smlouvy dle písmene e) a dále
smlouvy franšízové dle písmene f), jelikož jde o natolik komplexní a smíšené
smlouvy, u kterých by domněnka dle Římské úmluvy nemohla být aplikovaná, a
muselo by se přistoupit k použití jiných kolizních pravidel.
(c) Efektivnost zavedení fixních pravidel
Z dosavadního výkladu zatím vyplývá, že jediným zjevně přínosným
aspektem nového článku 4 odst. 1 Nařízení Řím I. bylo zavedení kolizního pravidla
pro distribuční smlouvu a franšízovou smlouvu, v ostatních případech je význam
fixních pravidel přinejmenším diskutabilní. Nové úpravě je zejména vytýkáno,
že nepřinesla zlepšení v případech smluv, u kterých charakteristické plnění není
možné určit. Příkladem může být směnná smlouva, která by mohla být smlouvou
o koupi/prodeji zboží, smlouvou o poskytnutí služeb nebo úplně jinou smlouvou,
která jde nad rámec smluvních typů upravených v odstavci 1 (to vše záleží
na povaze předmětu samotné smlouvy). Za slabinu ustanovení článku 4 odst. 1
Nařízení se považuje tedy to, že specifikuje striktní kolizní pravidla v případech, kdy
to natolik nutné není, jelikož lze charakteristické plnění snadno identifikovat,
a prostřednictvím toho i určit rozhodné právo. Na druhou stranu pak zcela opomíjí
smluvní typy, u kterých si neporadíme ani v případě, pokud se uchýlíme k aplikaci
domněnky charakteristického plnění.
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V některých případech však nemusíme najít vhodné řešení ani tehdy, když se
nám podaří podřadit posuzovanou smlouvu pod jediný smluvní typ v odstavci 1. To
může být například v případě joint venture. S ohledem na dosti široce koncipované
pojetí

smlouvy

o

poskytnutí

služeb

[článek

4

odst.

1

písm.

b)

ve spojení s ustanovením bodu 17 Preambule Nařízení Řím I.] je možné právě joint
venture podřadit pod smlouvu o poskytnutí služeb. Zařazením této smlouvy
pod určitý smluvní typ však problém nekončí. S ohledem na to, že v rámci takového
smluvního vztahu bude nutno určit, kdo je poskytovatelem služeb (a právě v tomto
případě může být poskytovatelem služeb více než jedna strana), najít řešení není
nasnadě. Soud se proto v případě určování rozhodného práva bude muset uchýlit
k ostatním kolizním pravidlům. Takovýto složitý postup však zjevně neměl být cílem
modernizace pravidel Římské úmluvy, kterou Nařízení Řím I. mělo přinést.150
Posouzení přínosů nové formulace kolizních pravidel v podobě pevných
norem obsažených v ustanovení článku 4 odst. 1 Nařízení Řím I. přináší spíše
smíšené pocity a není možno se bez dalšího domnívat, že skutečně přinesou
proklamované posílení právní jistoty účastníků závazkových právních vztahů
s mezinárodním prvkem. Jen pro rekapitulaci je to zejména z toho důvodu, že
v některých případech zavedení pevných hraničních určovatelů bylo celkem
nadbytečné a navíc přineslo potřebu klasifikace smlouvy, a to při absenci
jednoznačné definice jednotlivých smluvních typů. Naopak některé smluvní typy
zůstaly zcela mimo formulaci nových pevných kolizních pravidel, přestože
charakteristické plnění, prostřednictvím kterého by bylo možné se snadno dobrat
určení rozhodného práva, není v jejich případě možné určit.

4.4 SUBSIDIÁRNÍ POUŽITÍ PRAVIDLA CHARAKTERISTICKÉHO PLNĚNÍ
Jak bylo výše popsáno, stěžejním faktorem pro určování rozhodného práva
při absenci jeho volby smluvními stranami v Římské úmluvě bylo kritérium
charakteristického plnění. Tento faktor byl klíčový pro určení právního řádu,
který měl nejužší vazbu se smlouvou. Výklad týkající se nového článku 4 odst. 1
Nařízení Řím I. však ukázal, že význam tohoto kritéria v úpravě rozhodného práva

150

TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 793.
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při absenci volby v tomto Nařízení výrazně poklesl. Tato situace je také výsledkem
negativní kritiky článku 4 Římské úmluvy, zejména pokud jde o nedostatek
předvídatelnosti a právní jistoty.151 Proto se tvůrci Nařízení přiklonili k tomu, že
kritériu charakteristického plnění bude přiznán jen subsidiární a reziduální význam.
I tento původně zamýšlený subsidiární význam má však v konečném důsledku
v praxi významnější postavení, než jaké mu chtěli původně tvůrci Nařízení přiznat,
a to i vzhledem k často omezenému použití pevných hraničních určovatelů v článku
4 odst. 1 Nařízení.

4.4.1 POUŽITÍ KRITÉRIA CHARAKTERISTICKÉHO PLNĚNÍ V NAŘÍZENÍ ŘÍM I.
Přes veškeré negativní ohlasy na nepředvídatelnost výsledku a nedostatek
právní jistoty při aplikaci pravidla charakteristického plnění v Římské úmluvě
nebylo od něj při koncipování článku 4 Nařízení Řím I. zcela upuštěno. Je však
zřejmé, že jeho dosah byl podstatným způsobem omezen. Článek 4 odst. 2 Nařízení
stanoví, že se smlouva bude řídit právem země, v níž má strana, která je povinna
poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště, pokud se na
danou smlouvu nevztahuje odstavec 1 nebo pokud by se na prvky smlouvy
vztahovalo více než jedno z písmen a) až h) článku 4 odst. 1 Nařízení. A právě tato
formulace článku 4 odst. 2 Nařízení se neobejde bez určitých interpretačních
problémů.
Formulací dvou pravidel, přičemž splněním kteréhokoliv z nich je
podmíněna aplikace kritéria charakteristického plnění, se opět dostáváme
do problematické klasifikace jednotlivých smluvních typů152. Jen správné zařazení
posuzované smlouvy pod některý ze smluvních typů nebo nemožnost takového
zařazení, nám totiž umožní rozhodnout, zda se použije pravidlo charakteristického
plnění v odstavci 2 či nikoliv. Zde opět narážíme na to, že neexistují definice
jednotlivých smluvních typů obsažených v ustanovení článku 4 odst. 1 Nařízení.
Například v případě využití široké definice smlouvy o poskytnutí služeb bude
většina

151
152

těchto

smluv

podřazena

právě

pod

ustanovení

písmene

b)

Bělohlávek A. J., op. cit., sub 50, s. 703.
K tomu blíže viz kapitola 4.3 výše.
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a naopak jen úzké spektrum bude ponecháno k aplikaci kritéria charakteristického
plnění. Pokud se však přikloníme k úzké definici smlouvy o poskytnutí služeb, bude
většina z těchto smluv ponechána mimo dosah pevných kolizních pravidel
v odstavci 1 a použije se na ni ustanovení odstavce 2. Je však nutno mít na paměti,
že u většiny smluv, které nelze podřadit pod úzkou definici smlouvy o poskytnutí
služeb, půjde o smlouvy smíšené, u nichž často nebude jednoduché určit, která ze
smluvních stran bude onou stranou poskytující plnění charakteristické nebo
samotné plnění nebude možné určit vůbec.
Ještě

problematičtější

je

druhá

podmínka

pro

aplikaci

kritéria

charakteristického plnění, která stanoví, že ustanovení odstavce 2 čtvrtého článku
se použije, pokud se na prvky smlouvy bude vztahovat více než jedno z písmen a) až
h). Je však nutno si uvědomit, že jednotlivé smluvní typy jsou od sebe obtížně
rozlišitelné. Například smlouva o koupi/prodeji zboží (písmeno a) v sobě určitě
bude také zahrnovat smlouvu o prodeji zboží v dražbě (písmeno g). Také samotné
ustanovení

bodu

17

Preambule

Nařízení

stanoví,

že

smlouva

o distribuci (písmeno e) a smlouva franšízová (písmeno f) jsou smlouvami
o poskytnutí služeb (písmeno b). Stejně tak smlouva o nájmu nemovitostí, která
je obsažena v rámci smluvního typu upraveného pod písmenem c), bude v sobě
bezesporu zahrnovat také smlouvu o krátkodobém nájmu dle písmene d).
Formulace této podmínky tedy není bez dalšího jednoznačná a snadno použitelná.153
Vezměme tedy například smlouvu o prodeji zboží v elektronické dražbě, tedy
dražbě na internetu. V tomto případě se ustanovení článku 4 odst. 1 písm. g)
nepoužije, jelikož určuje rozhodné právo pouze v případě, kdy je známo, kde se
předmětná aukce koná. Je možné se tedy odebrat do ustanovení článku 4 odst. 1
písm. a) a určit rozhodné právo podle kolizního pravidla vztahujícího se k obecné
kupní smlouvě, nebo jsou jednotlivé smluvní typy natolik exkluzivní, že budeme
muset hledat pravidla pro určení rozhodného práva v ostatních ustanoveních článku
4 Nařízení?
Pokud bychom se přiklonili k výkladu, že každá smlouva o prodeji zboží
v dražbě je vlastně smlouvou o prodeji zboží podle písmene a), byla by tato kritéria
153

TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 793-794.
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vždy obě vyřazena. Pak by bylo nutné se odebrat k určování charakteristického
plnění a podle výsledku tohoto určení by pak došlo k určení obligačního statusu
smlouvy. Stejného výsledku bychom však docílili i v případě, kdybychom posuzovali
jednotlivé typy smluv zcela odděleně. V případě online dražby, kdy bychom nebyli
schopni určit místo jejího konání, bychom se opět museli odebrat k aplikaci
ustanovení článku 4 odst. 2 Nařízení. Toto však zřejmě tvůrci Nařízení v plánu
neměli. Je zjevné, že nejméně problematickým bude řešení, že se smlouva o prodeji
zboží v dražbě (pokud nebude možné místo konání dražby určit) bude řídit podle
kolizních pravidel upravujících smlouvu o prodeji/koupi zboží podle ustanovení
článku 4 odst. 1 písm. a) Nařízení.
Dalším příkladem problematické aplikace druhé podmínky uvedené
v článku 4 odst. 2 Nařízení je případ, kdy se na jednotlivé prvky smlouvy vztahují
ustanovení o kupní smlouvě i ustanovení o smlouvě o poskytnutí služeb,
a takovýchto smluv skutečně není málo. Nezřídka se setkáváme se smlouvami,
kdy jedna strana poskytuje druhé nějaké zboží, přičemž druhá se zavazuje
poskytnout za to určité služby.154 Může však jít také o každou smlouvu, jejímž
předmětem je převedení vlastnického práva k určitému zboží a jejíž součástí bude
i poskytnutí určitých doplňujících služeb. Prvkem smlouvy, na který se bude
vztahovat typ smlouvy o poskytnutí služeb, může být například i poskytnutí
instrukce k používání zboží nebo vstupní zaškolení pracovníků, kteří s prodávaným
zařízením mají pracovat apod. V případě striktního jazykového výkladu, by se tedy
pro takovou smlouvu nemělo použít ani ustanovení písmene a) ani ustanovení
písmene b). Jako celek by se pak rovnou mělo přistoupit k určování rozhodného
práva podle pravidla charakteristického plnění v odstavci 2. S ohledem na to, že obě
tato ustanovení jak pod písmenem a) (kupní smlouva), tak i pod písmenem b)
(smlouva

o

poskytnutí

služeb),

jsou

prakticky

transformací

kritéria

charakteristického plnění do onoho pevného kolizního pravidla v článku 4 odst. 1
Nařízení, bude v konečném důsledku určené rozhodné právo totožné (ať už bude
zvoleno podle toho či onoho kolizního pravidla). Není však zřejmé, proč má být
PLENDER, Richard a Michael WILDERSPIN. The European private international law of obligations.
3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2009, 1053 s. ISBN 9780421954908. s. 167.
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právě jeden druh kupní smlouvy podřízen jinému koliznímu pravidlu, než je tomu
v ostatních případech méně komplikovaných smluv.155
Problematickým také může být případ, kdy budou ve smlouvě o nájmu
nemovitostí obsaženy i prvky smlouvy o poskytování určitých doplňkových služeb
pronajímatelem. Půjde tedy o smlouvu, která by se primárně měla řídit kolizním
pravidlem v článku 4 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy podle práva státu, ve kterém
se nemovitost nachází. Pokud však pronajímatel kromě toho zajišťuje nájemci
i určité doplňkové služby, které jsou předmětem téže smlouvy a které ani nemusí
mít žádný rozhodující význam (ale přesto půjde o ony prvky smlouvy, na které
se vztahuje více než jedno z písmen a) až h)), měl by k tomuto soud přihlédnout.
Může to však působit interpretační potíže.

4.4.2 PRAVIDLO CHARAKTERISTICKÉHO PLNĚNÍ V NAŘÍZENÍ ŘÍM I.
Kritérium charakteristického plnění v Nařízení Řím I. plní oproti své úloze
v Římské úmluvě pouze funkci pravidla subsidiárního. Přesto však koncept
charakteristického

plnění

zůstává

totožný,

jako

tomu

bylo

v

případě

článku 4 Římské úmluvy. Z tohoto důvodu pro typy smluv neobsažené v ustanovení
článku 4 odst. 1 Nařízení Řím I. budou také aplikovatelné závěry judikatury soudů
určující charakteristické plnění pro různé typy smluv přijaté pro účely interpretace
Římské úmluvy.156 Nicméně koncept charakteristického plnění v článku 4 odst. 2
Nařízení bude obsahovat také další ustanovení, která Římská úmluva neznala,
jelikož ty byly tehdy obsaženy v některých z pevných pravidel. Jde například
o skutečnost, že článek 4 odst. 2 Římské úmluvy nebyl aplikovatelný na smlouvy,
jejichž předmětem bylo právo k nemovitostem nebo právo užívání nemovitostí.
Nicméně jak vyplývá z výkladu výše v kapitole 4.3, rozsah tohoto ustanovení byl
v článku 4 odst. 1 Nařízení zúžen tak, že se na některá práva k nemovitostem

TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 793.
Například stranou poskytující plnění pro smlouvu charakteristické bude v případě smlouvy
pojistné pojistitel, smlouvy o obchodním zastoupení obchodní zástupce, smlouvy mandátní
mandatář, smlouvy ručitelské ručitel, smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi advokátem a
klientem advokát – srov. PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 188-189.
155
156
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(např. pachtovní smlouvy) použije rozhodné právo určené podle pravidla
charakteristického plnění.157
Z odborných diskuzí, které předcházely transformaci Římské úmluvy
do Nařízení (např. Zelená kniha nebo Návrh Nařízení včetně komentářů158), bylo
zřejmé, že toto pravidlo bylo široce kritizováno pro nedostatek právní jistoty
a nepředvídatelnost výsledku určení rozhodného práva. Kritika mimo jiné spočívala
v tom, že v případech mnoha smluv nebylo možné plnění charakteristické
pro smlouvu určit vůbec. Tvůrci nařízení si tyto problematické aspekty zjevně
uvědomovali, a proto se snažili zahrnout určité vysvětlení do Preambule
Nařízení Řím I.
Bod 19 Preambule tak stanoví alespoň kusý návod, jak určit plnění
pro smlouvu charakteristické v případech, kdy jde o komplikované smíšené smluvní
vztahy: V případě, že je smlouva složena z množiny práv a povinností, které mohou být
zařazeny pod více než jeden zvláštní smluvní typ, mělo by být určeno plnění
charakteristické pro smlouvu, a to s ohledem na její těžiště. Soud by tedy v případě
určování obligačního statutu měl přistoupit k hodnocení všech důležitých faktorů
smlouvy, její povahy, hlavního účelu smlouvy, a jejího společensko-ekonomického
významu. Měl by také hodnotit práva a povinnosti, které posuzovanou smlouvu
odlišují od jiných typů smluv. Podle takto určeného těžiště smlouvy, by následně
soud měl dojít k určení plnění pro smlouvu charakteristického a následně již nebude
složité stanovit rozhodné právo. V některých případech však může být zavádějící
samotná první fáze takového hodnocení, pokud by se například soud přiklonil
k tomu, že těžiště smlouvy je na té straně, která má plnit více povinností nebo která
je v daném právním vztahu aktivnější. Takovýto přístup však správný není. Soud při
posuzování jednotlivých faktorů musí dospět k závěru, která ze stran má poskytovat
plnění charakteristické, a na jejíž straně je tedy samotné těžiště smlouvy. Podle toho
PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 190.
srov. např. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law
applicable to contractual obligations (Rome I) ze dne 15. prosince 2005, Explanatory Memorandum,
(op. cit., sub 147 výše) a také Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council
on the law applicable to contractual obligations (Rome I) – Certain financial aspects relating to the
application of Articles 4 and 5“ Services of the Commission to Committee on Civil Law Matters (Rome
I) Doc n. 7418/7 z 15. března 2007 (op. cit., sub 138 výše).
157
158
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pak může dojít k určení správného (a předvídatelného) obligačního statutu
smlouvy.

4.5 ZÁSADA NEJUŽŠÍHO SPOJENÍ V NAŘÍZENÍ ŘÍM I. A MEZE JEJÍHO POUŽITÍ
V Římské úmluvě bylo pravidlo nejužšího spojení pravidlem základním.
Rozhodným právem bylo tedy určeno právo země, se kterým smlouva nejúžeji
souvisela. Pro určení nejužšího spojení však byly podpůrně stanoveny jednotlivé
vyvratitelné právní domněnky, a to kritérium charakteristického plnění a následně
speciální domněnky pro smlouvy, jejichž předmětem byla práva k nemovitostem
a smlouvy o přepravě zboží. Od tohoto mechanismu určování rozhodného práva
nebylo v Nařízení Řím I. zcela upuštěno, avšak byl podstatným způsobem
modifikován. Právě kritérium nejužšího spojení/nejužší vazby je jako subsidiární
pravidlo pro určování obligačního statutu smlouvy obsaženo v ustanoveních článku
4 odst. 3 a 4 Nařízení Řím I.

4.5.1 ÚNIKOVÁ DOLOŽKA V NAŘÍZENÍ ŘÍM I.
Ustanovení článku 4 odst. 3 Nařízení obsahuje tzv. únikovou doložku, která
se použije v případě, kdy rozhodné právo podle odstavců 1 a 2 určit lze, avšak
ze všech okolností případů vyplývá, že smlouva je zjevně úžeji spojena s jinou zemí.
V takovém případě se tedy použije právo země určené podle pravidla nejužšího
spojení. I tato formulace tedy navazuje na únikovou klauzuli upravenou
v článku 4 odst. 5 Římské úmluvy. Nicméně formulace únikové doložky
v Nařízení Řím I. se liší od Římské úmluvy třemi zásadními prvky.
Ustanovení jednak určuje okolnosti, za kterých je vhodné upustit od striktně
stanovených kolizních pravidel (upravených v článku 4 odst. 1 Nařízení), na rozdíl
od toho, že v Úmluvě docházelo použitím únikové doložky „pouze“ k vyvrácení
právní domněnky. Další významnou změnou v úpravě únikové klauzule
v Nařízení Řím I. je požadavek, aby smlouva byla „zjevně úžeji spojena“ („manifestly
more closely connected“) s jinou zemí. Poté bude možné vyloučit aplikaci práva
určeného podle kolizních pravidel v článku 4 odst. 1 a 2 Nařízení. Posledním
zjevným rozdílem ve formulaci únikové doložky je to, že formulace „vyplývá-li
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z okolností jako celku“ byla nahrazena formulací „vyplývá-li ze všech okolností
případu“.159
Takto formulovaná úniková doložka tedy předpokládá, že zásadu nejužšího
spojení je možné použít jen jako krajní možnost úniku z jinak nezbytné aplikace
rozhodného práva podle odstavce 1 a 2 čtvrtého článku160.
Tento přístup k použití únikové klauzule reflektuje spíše princip silné
domněnky, jak o tom bylo pojednáno výše v kapitole 3.4 této práce. To znamená, že
úniková doložka v článku 4 odst. 3 Nařízení se použije pouze v krajních případech.
Vždy je nutno nejprve začít s aplikací ustanovení odstavce 1, a pokud smlouva
nebude zahrnuta do smluvních typů obsažených ve fixních pravidlech, použije se
ustanovení odstavce 2. Pouze ve výjimečných případech, kdy ze všech okolností
smlouvy bude zřejmé, že smlouva je zjevně úžeji spojená s jiným státem, bude se
nutno odebrat k použití ustanovení odstavce 3. Jinými slovy podle ustanovení
článku 4 odst. 3 Nařízení soud za užití své diskreční pravomoci určí rozhodné právo
státu, který bude mít zjevně užší vazbu se smlouvou, než právo, které bylo určeno
jako rozhodné pro posuzovanou smlouvu podle odstavce 1 či 2. Přesný význam
spojení, kdy smlouva „zjevně úžeji souvisí“ s tím či oním státem, není však striktně
definován. Je tedy otázkou, zda se má použít test aplikovaný například v případech
Société

Nouvelle

des

Papéteries

de

l´Aa

vs.

Machinefabriek

BOA161

či smířlivější Caledonia Subsea Ltd. vs. Microperi SRL162, nebo se spokojíme se
slabším pojetím generálních klauzulí oproti únikové doložce a postačí jako vzor
případy Definitely Maybe (Touring) Ltd. vs. Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH
(No 2)163 nebo Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE vs. Land Rover Exports
Ltd.164 ?

PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 196.
BĚLOHLÁVEK A. J., op. cit., sub 50, s. 705 – 706.
161 Srov. Rozsudek ve věci Société Nouvelle des Papéteries de l´Aa vs. Machinefabriek BOA, op. cit., sub
97.
162 Srov. rozsudek ve věci Caledonia Subsea Ltd vs. Microperi SRL. op. cit., sub 102.
163 Srov. rozsudek ve věci Definitely Maybe (Touring) Ltd. v Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH,
op. cit., sub 95.
164 Srov. rozsudek ve věci Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE vs. Land Rover Exports Ltd.,
op. cit., sub 96.
159
160
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Přesné interpretační pravidlo Nařízení Řím I. nepřineslo. Avšak přiklonit se
k příliš rigidnímu přístupu, který přinesl případ Société Nouvelle des Papéteries
de l´Aa vs. Machinefabriek BOA by znamenalo, že kritérium nejužšího spojení se
použije pro vyloučení aplikace práva určeného podle pevných kolizních pravidel
v odstavci 1 nebo charakteristického plnění podle odstavce 2 jen v těch případech,
kdy takto určené právní řády nemají se smlouvou skutečně nic společného, nebo
jsou jednoduše bezvýznamné pro jednotlivá dílčí plnění dle smlouvy. Není zřejmé,
zda takovýto přístup byl tvůrci Nařízení zamýšlen. Jelikož rozhodné právo určené
podle odstavce 1 nebo odstavce 2 vždy bude mít alespoň pár styčných bodů
s předmětnou smlouvou, přijetí dánského přístupu uvedeného v případu Société
Nouvelle des Papéteries de l´Aa vs. Machinefabriek BOA by znamenalo prakticky
nemožnost kdykoli únikovou doložku aplikovat165. A to z toho důvodu,
že posuzovaný právní vztah by vždy charakterizovaly alespoň nějaké prvky
společné s právem určeným podle generálních kolizních pravidel (článek 4 odst. 1 a
2 Nařízení). To v případu Danzas & Westra vs. Tapiola166 francouzský Cour
de cassation zdůraznil, že by se soudy při určování rozhodného práva měly zaměřit
na porovnání prvků, jež spojují posuzovanou smlouvu jednak s právem, které bude
presumptivně právem rozhodným a jednak s právem určeným podle základních
kolizních pravidel (odstavce 1 a 2), které má být tímto právním řádem nahrazeno.
Na druhou stranu ve věci Caledonia Subsea Ltd. vs. Microperi SRL skotský Court of
Session zdůraznil, že soud by neměl nahrazovat klasickými metodami určené
rozhodné právo, aniž by nebylo ze všech faktorů smlouvy zřejmé, že smlouva je
zjevně úžeji spojená s jiným právním řádem. Jako nejvyváženější tedy přichází
v úvahu zavedení metody určené Cour de cassation, tedy porovnání všech
relevantních faktorů spojujících smlouvu s právem určeným podle generálních
klauzulí a s právem, ve prospěch jehož má aplikovatelné právo ustoupit. Následně
by soud měl aplikovat metodu prosazovanou Court of Session, tedy by měl zjistit,

165TANG,

Z., 2008, op. cit., sub, 59, s. 794.
Rozsudek francouzského Cour de cassation ve věci Danzas & Westra vs. Tapiola. [2007] Rev. Crit.
DIP 592, srov. PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 196.
166
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který z porovnávaných právních řádů je skutečně nejúžeji propojen s posuzovanou
smlouvou.167
Na otázku vyváženého přístupu k posuzování mezí použití únikové doložky
ve vztahu ke generálním pravidlům v prvních dvou odstavcích článku 4 Nařízení
nedává uspokojivou odpověď ani výkladové pravidlo uvedené v bodu 20 Preambule
Nařízení Řím I. Toto se omezuje na konstatování, že při určování takové země, která
má zjevně užší vazbu ke smlouvě, než země určená podle odstavce 1
a 2, by mělo být zohledněno mimo jiné, zda má dotčená smlouva velmi úzký vztah
k jiné smlouvě nebo smlouvám168.
S obdobným problémem se setkáváme i při výkladu ustanovení článku 4 odst.
4 Nařízení Řím I. Bohužel ani tomto případě neexistuje přesný návod na použití
tohoto druhého subsidiárního pravidla uvedeného v odstavci 4, které stanoví, že
pokud (v případě absence volby) nelze určit rozhodné právo podle obecných
kolizních pravidel v odstavcích 1 a 2, použije se právo země, se kterým je smlouva
nejúžeji spojena. Jako výkladové pravidlo tohoto ustanovení měl posloužit bod 21
Preambule Nařízení, jež stanoví, že při určování práva, se kterým má smlouva
nejužší vazbu, by mělo být zohledněno mimo jiné, zda má smlouva velmi úzký vztah
k jiné smlouvě nebo smlouvám.169
Z obou těchto ustanovení, které měly usnadnit výklad použití únikové
doložky nebo subsidiárního pravidla, vyplývá, že existence jiných odvozených nebo
souvisejících smluv může mít zásadní význam pro určení toho, s jakým státem má
posuzovaná smlouva nejužší vazbu, nebo zda je daná smlouva zjevně úžeji spojena
s jiným státem než tím, jehož právo bylo určeno na základě článku 4 odst. 1 nebo 2
Nařízení Řím I. Namísto usnadnění výkladu však toto ustanovení vzbuzuje další
interpretační otázky. A to zejména, pokud jde o určení, za jakých okolností mohou
být dvě nebo několikeré smlouvy považovány za natolik úzce propojené,
že existence jedné z nich je považována za významný kolizní ukazatel odkazující na
stát, se kterým mají smlouvy nejužší vazbu pro určení rozhodného práva. Musí tedy
PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 196-197.
Bod 20 Preambule Nařízení Řím I.
169 Bod 21 Preambule Nařízení Řím I.
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jít o podstatné propojení jednotlivých smluv, nebo odvození jedné smlouvy od druhé
tak, že na existenci jedné z nich závisí existence druhé.170 Zjevně tedy půjde
například o smlouvu upravující hlavní závazek a smlouvu o poskytnutí ručení
za splnění tohoto závazku171 nebo „hlavní“ smlouvu a dodatky172 apod. Není však
zřejmé, zda toto ustanovení má na mysli také například smlouvu upravující
následný prodej zboží (ve vztahu k původní kupní smlouvě/smlouvě o prodeji
zboží), nebo předchozí smluvní ujednání (ve vztahu k posuzované smlouvě) mezi
týmiž stranami?
Bod 20 Preambule Nařízení Řím I. nám také jen málo vypovídá o tom, jaký
přístup zvolit pro použití únikové doložky na úkor generálních fixních pravidel nebo
kritéria charakteristického plnění. Při absenci jednotného výkladu by však
s ohledem na „důvodové zprávy“, memoranda, jednotlivé verze návrhu při
transformaci Římské úmluvy do Nařízení Řím I. a výsledky jednotlivých diskusních
skupin bylo zřejmé, že striktně silný nebo slabý přístup nebude tím, který by tvůrci
Nařízení reflektovali. Při vzniku Nařízení totiž zjevně převažovaly tendence
nastolení právní jistoty a předvídatelnosti, na druhou stranu však taktéž měl být
nastolen určitý vyvážený poměr právní jistoty a flexibility. A právě požadavek
na to, aby jiný stát byl „zjevně úžeji spojen“ se smlouvou, je jednak výrazem právní
jistoty a jednak přiměřenosti a účelnosti právní úpravy.173 Proto nejspíše bude
nejvhodnější zvolit střední přístup, který nebude ani striktně pro vyloučení použití
únikové doložky, ani nezajistí příliš snadné vyvrácení aplikace generálních pravidel
v odstavcích 1 a 2.
Jak z výše uvedeného vyplývá, Nařízení Řím I. neposkytuje účastníkům
smluvních vztahů ani soudům rozhodujícím o určení obligačního statutu smlouvy
mnoho návodů k tomu, jak aplikovat únikovou doložku obsaženou v článku 4
odst. 3 Nařízení. Bod 20 Preambule demonstrativně nastiňuje, co může být
zohledňováno soudem při zvažování, zda je smlouva zjevně úžeji spojena s jinou

TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 798-799.
Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE v Land Rover Exports Ltd.,
op. cit., sub 96.
172 Viz také rozsudek ve věci The Aeolian Shipping SA vs. Machinery Services Ltd [2001] 2 Lloyd´s Rep
641.
173 TANG, Z., 2008, op. cit., sub 59, s. 798-799.
170

171 Viz také rozsudek ve věci
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zemí, nežli s tou, jejíž právní řád by byl určen podle fixních pravidel nebo pravidla
charakteristického plnění. Jde jen o příkladmý výčet znaků. Není tedy zřejmé, čeho
by se soud měl uchytit v případě, kdy žádné související smlouvy existovat nebudou,
nebo půjde o první vzájemné právní jednání mezi dotčenými smluvními stranami
vůbec. Otázky jsou tedy nasnadě.
Které prvky smluvního vztahu jsou těmi ukazateli, jež by při výkonu
diskreční pravomoci soudu k určení rozhodného práva měly být zohledněny
a jakým způsobem soud tyto prvky určuje? Je zřejmé, že na první pohled odpověď
na tuto otázku nebude nikterak složitá. Může jít o místo bydliště/sídlo smluvních
stran, místo plnění, místo nakládky zboží, místo doručení, místo platby, měnu ve
které má být platba poskytnuta, jazyk smlouvy apod.
Složitější než určit konkrétní prvky smlouvy bude však určit, jakou mají tyto
prvky vypovídací hodnotu ohledně rozhodného práva. V některých případech může
být místo plnění faktorem stěžejním natolik, že může převážit význam veškerých
ostatních faktorů jako například místa bydliště/podnikání/sídla jednotlivých
smluvních stran. V jiných případech naopak místo plnění nemusí mít význam žádný.
Jako příklad můžeme uvést společnost, která má ústředí/sídlo v Lucembursku
a plánuje vystavět v této zemi velké obchodní centrum, pro jehož výstavbu si však
na základě dlouhodobé spolupráce sjedná stavební společnosti z Německa, Belgie
a Francie. V takovém případě mohou být smlouvy se stavebními společnostmi,
přestože jsou tyto poskytovateli služeb ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b) Nařízení,
či stranou, která poskytuje plnění charakteristické pro smlouvu (článek 4 odst. 2),
zjevně úžeji spojeny s Lucemburskem, jehož právo také bude považováno za
rozhodné pro dané smlouvy na základě článku 4 odst. 3 Nařízení Řím I. Ale na
druhou stranu v případě, kdy tato stejná lucemburská společnost uzavře smlouvu
na dodávku stavebního materiálu pro stejnou stavbu například s italským
dodavatelem, podmínky pro použití článku 4 odst. 3 Nařízení již tak zjevně dány
nebudou. Proto bude v tomto druhém případě rozhodným právem právo italské.174
V jiných případech může být například bezvýznamné místo sídla/ústředí
prodejce v případě smlouvy o koupi/prodeji zboží, pokud je například zřejmé,
174

PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 196-199..
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že společnost sídlí a je založena v tzv. daňových rájích a není zřejmé, zda obchod
probíhá prostřednictvím jiné pobočky, bude nutno hledat jiné faktory rozhodující
o určení obligačního statutu smlouvy. V dnešní době elektronické a telefonické
komunikace také bude mít jen mizivý význam například místo uzavření smlouvy
apod.
V některých případech může být zase přikládán význam faktorům, které
ve skutečnosti žádnými určujícími prvky smlouvy nejsou. Může jít například
o jazyk smlouvy nebo měnu, ve které se má za poskytnuté plnění platit. V dnešní
době je většina smluv mezi smluvními stranami, které hovoří jinými jazyky,
uzavíraná v angličtině. To, že je smlouva uzavřena v angličtině však zajisté nebude
znamenat, že má daná smlouva styčný prvek právě s Velkou Británii nebo se
Spojenými Státy. Stejně tak i smlouvy uzavírané mezi českými a zahraničními
partnery, neobsahující výslovnou ani implicitní volbu práva, budou mít platbu
specifikovanou například v eurech, britských librách nebo amerických dolarech. To
však nutně neznamená, že by česká strana musela být presumptivně
diskriminována (pokud jde o vyvážení faktorů rozhodných pro určení závazkového
statutu smlouvy). Při posuzování významu styčných prvků smlouvy je tedy vždy
nutno vyloučit prvky umělé, tedy takové, které nebudou mít žádný význam, pokud
jde o určení rozhodného práva.
Při posuzování, zda je smlouva zjevně úžeji spojena s jiným státem, než tím
určeným podle pravidel v odstavcích 1 a 2 čtvrtého článku Nařízení, je nutno se
zabývat

také

otázkou,

zda

užší

spojení

smlouvy

s

jiným

státem

je zřejmé a přirozené (zda tedy není přistupováno k vyvrácení generálních pravidel
„přílišnou silou“). Při určování rozhodného práva by si soud měl po zvážení všech
rozhodných faktorů položit otázku, zda by při vymezení jednotlivých styčných
prvků i laik považoval smlouvu za úžeji spojenou s jiným státem.

4.5.2 SUBSIDIÁRNÍ PRAVIDLO NEJUŽŠÍHO SPOJENÍ
Ustanovení článku 4 odst. 4 Nařízení stanoví, že pokud není možné určit
rozhodné právo podle jeho odstavce 1 nebo 2, řídí se smlouva právem země, s níž je
nejúžeji spojena. Toto ustanovení je tedy modifikovanou verzí první věty
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článku 4 odst. 5 Římské úmluvy. Příklady smluv, u kterých je určení
charakteristického plnění poměrně obtížným, byly podrobně popsány v podkapitole
3.1.3. Patří mezi ně například smlouva směnná, joint venture nebo různé
komplikované smíšené smlouvy. Určení rozhodného práva podle tohoto pravidla se
potýká s obdobnými výkladovými obtížemi, jak to bylo popsáno výše
u výkladu únikové doložky.
Mezi takové patřil již výše v kapitole 3. citovaný případ, který řešil
Landgericht Dortmund ze dne 8. dubna 1988. Ten následně dospěl k závěru,
že přestože byly všechny rozhodující faktory pro smlouvu rovnoměrně rozloženy ve
prospěch obou stran, nemohl zvolit formu depeçage, a tedy musel přistoupit k určení
jednoho rozhodného práva. Tím bylo nakonec právo německé, a to z toho důvodu,
že byla smlouva uzavřena v Německu a v němčině. Přestože by za jiných okolností
šlo jen o slabé ukazatele, které by byly pro určení rozhodného práva téměř
bezvýznamné, v tomto případě hrály rozhodující roli, když všechny ostatní
významné faktory neukazovaly ani jeden právní řád jako převažující.175
Dalším z charakteristických případů, jejichž cílem bylo určit rozhodné právo,
když nebylo možné určit plnění pro smlouvu charakteristické, je spor Apple Corps
Ltd. vs. Apple Computer Inc.176 Tento spor vznikl v roce 1991 ze smlouvy uzavřené
žalobcem Apple Corps Ltd. (nahrávací společnost založena v Anglii skupinou The
Beatles) a žalovaným (známým americkým výrobcem počítačů a softwarových
vybavení). Tato smlouva měla celosvětový dosah a na základě ní bylo upraveno
použití ochranných známek oběma stranami smlouvy, respektive vymezení oblasíi,
do kterých druhá strana nemohla zasahovat. Obsahovala určení fóra, tedy případné
spory ze smlouvy měly být řešeny před anglickými soudy. Nicméně na základě
smlouvy nebylo možné určit plnění, které je pro ni charakteristické. Taktéž určení
práva, se kterým má smlouva nejužší vazbu bylo stejně obtížné, ne-li nemožné.
Veškeré kolizní faktory se jevily jako velice slabé či zcela neutrální, nevypovídající
nic o tom, ve prospěch kterého státu má být přesunuto těžiště smlouvy. Takovým
faktorem, který nakonec rozhodl ve prospěch práva anglického, byla skutečnost, že
Dortmund L.G., 8. dubna 1988 [1989] I Prax 51 (Landgericht Dortmund).
Rozsudek ve věci Apple Corps vs. Apple Computer Inc., [2004] EWHC 768 (Ch) ze dne 7. dubna
2004.
175
176
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veškeré spory ze smlouvy měly být posuzovány anglickými soudy jako soudy
příslušnými. Na základě tohoto prvku smlouvy, který by za jiných okolností zřejmě
neobstál, bylo rozhodným právem určeno právo anglické.
Na případy popsané výše byla ještě aplikovaná Římská úmluva, avšak
je zřejmé, že by byly posouzeny zcela totožně podle Nařízení Řím I. Proto jsou také
na tomto místě zmíněny. Uvedená soudní rozhodnutí jednoznačně naznačují, že
v případech smluv, které nejsou obsaženy v žádné z pevných kolizních norem
v odstavci 1, nebo na jejichž základě není možné plnění pro smlouvu
charakteristické určit, může být až nemožné formulovat jakákoliv obecně
aplikovatelná pravidla určující, kterým faktorům by měla být přisuzována největší
váha pro určení obligačního statutu smlouvy. V takovém případě tedy soudcům
skutečně nezbyde nic jiného než zvážit jednotlivé prvky smluv a přisoudit jim
určitou váhu podle okolností daného případu.

4.6

SPECIÁLNÍ KOLIZNÍ PRAVIDLA V NAŘÍZENÍ ŘÍM I.

4.6.1 SMLOUVY O PŘEPRAVĚ
Právní úprava pravidel mezinárodní přepravy je mimo jiné charakteristická
tím, že tato oblast je široce upravena v mezinárodních smlouvách o přepravě, které
často obsahují přímé normy.177 Přestože smlouvy o přepravě zboží měly své zvláštní
postavení již v Římské úmluvě, do Nařízení Řím I. jejich úprava v takové podobě
převzata nebyla. Článek 5 Nařízení Řím I., který obsahuje kolizní pravidla pro právní
vztahy vznikající v rámci mezinárodní přepravy, obsahuje na rozdíl od ustanovení
článku 4 odst. 4 Římské úmluvy rovněž pravidla pro přepravu osob, která byla
v režimu Úmluvy podřazena generální klauzuli178.
Schéma článku 5 lze srovnat s článkem 4 Nařízení Řím I. – pevný hraniční
určovatel a úniková doložka. Odstavec první stanoví, že v případě, že rozhodné
právo nebylo zvoleno nebo jeho volba byla neúčinná, bude obligačním statutem
smlouvy právo země, ve které má dopravce své obvyklé bydliště. To platí za
předpokladu, že místo převzetí, místo doručení nebo obvyklé místo bydliště
177
178

ROZEHNALOVÁ, N., 2013, op. cit., sub 141, s. 114.
Srov. článek 4 odst. 2 Římské úmluvy.
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odesílatele se nacházejí v tomtéž státě. Pokud však nebudou výše uvedené
předpoklady splněny, bude rozhodným právem právní řád země, ve kterém se
nachází místo doručení na základě dohody smluvních stran.
Ustanovení článku 5 odst. 1 Nařízení se tedy nápadně podobá ustanovení
článku 4 odst. 4 Úmluvy. Jsou však zde zřejmé rozdíly. Jednak to, že na rozdíl
od úpravy v Římské úmluvě (více v kapitole 3.3) je výše uvedené kolizní pravidlo
pravidlem fixním a nikoli vyvratitelnou domněnkou určující, který právní řád
se má u smluv o přepravě považovat za ten, se kterým je smlouva nejúžeji spojena.
Dalším významným odlišovacím prvkem je druhá věta odstavce 1, která může
vzbuzovat interpretační pochybnosti: musí být dohoda výslovná? Co když nebude
zřejmé, co měly smluvní strany v úmyslu? Postačí, pokud se určí místo doručení na
základě norem rozhodného práva upravující například kupní smlouvu? 179
Posledním významným faktorem odlišujícím úpravu Nařízení od Úmluvy v oblasti
smluv o mezinárodní přepravě je ten, že smlouvy uzavřené se spotřebiteli, které
budou splňovat podmínky stanovené článkem 5 Nařízení, se jím také budou řídit.
Nepoužije se tedy článek 6 Nařízení pojednávající o spotřebitelských smlouvách.180
Odstavec druhý článku 5 Nařízení Řím I. obsahuje kolizní pravidla pro
smlouvy o přepravě cestujících. Jak bylo výše uvedeno, tento druh smluv v režimu
Úmluvy podléhal generální klauzuli v článku 4 odst. 2 Úmluvy. Nařízení nově uvádí,
že pokud si strany přepravní smlouvy právo nezvolily, bude rozhodným právem
právo země obvyklého bydliště cestujícího, za předpokladu, že se zde rovněž
nachází místo odjezdu nebo místo určení. Pokud nebudou tyto požadavky splněny,
pak to bude právo země obvyklého bydliště dopravce.
Obvykle nebude obtížné rozhodnout o tom, zda jde o smlouvu o přepravě
cestujících.

Nicméně

určité

pochybností

mohou

vznikat,

kdy

jde

o komplikovanější právní vztahy. Bude se smlouva řídit těmito ustanoveními, pokud
je přeprava cestujících součástí nějakého cestovního / zájezdového balíčku? Pokud

179

Ibid., s. 114 – 115.

180 Toto je potvrzeno nejen ustanovením první věty článku 6 Nařízení Řím I.: „Aniž jsou dotčeny články

5 a 7…“ a také bodem 32 Preambule, který stanoví: „Kvůli zvláštní povaze přepravních
a pojistných smluv by měla specifická ustanovení zajistit odpovídající úroveň ochrany cestujících
a pojistníků. Článek 6 by se tedy neměl použít v kontextu těchto zvláštních smluv.“
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bude součástí rovněž zajištění ubytování a další služby (delegáta, půjčení vozidla na
místě, organizování fakultativních výletů apod.), zřejmě se tímto ustanovením řídit
nebudou. Nicméně při chybějící definici smlouvy o přepravě cestujících může být
nápomocný článek 6 odst. 4 písm. b) Nařízení Řím I., který výslovně aplikaci pravidel
pro spotřebitelské smlouvy vylučuje pro „přepravní smlouvu, která je odlišná od
smlouvy týkající se souborných služeb pro cesty ve smyslu směrnice Rady 90/314/EHS
ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy“. Toto
ustanovení by tedy implikovalo, že souborné služby ve smyslu výše uvedené
směrnice Rady 90/314/EHS mají být zařazeny pod smlouvy o přepravě. Nicméně po
bližším prozkoumání podmínek směrnice, musí být zřejmé, že takto to zjevně nebylo
myšleno.181
Pro obsah této práce je však významnější úprava rozhodného práva pro
smlouvu o přepravě osob při absenci volby. Konkrétně ustanovení článku 5 odst. 2
Nařízení stanoví, že „V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu o přepravě
cestujících zvoleno smluvními stranami podle druhého pododstavce…“. Druhý
pododstavec totiž umožňuje stranám smlouvy limitovanou volbu práva. Strany
smlouvy o přepravě cestujících si totiž mohou zvolit rozhodné právo pouze
z taxativního výčtu možných právních řádů uvedených v druhém pododstavci
článku 5 odst. 2 Nařízení. Mezi tyto právní řády patří právní řád, v němž:
a) má cestující své obvyklé bydliště; b) má přepravce své obvyklé bydliště;
c) má přepravce své sídlo/ústředí; d) se nachází místo odjezdu; nebo e) se nachází
místo určení. Pokud si tedy smluvní strany právo rozhodné pro smlouvu nezvolí
v souladu s článkem 3 Nařízení tak, že jím bude jeden z výše uvedených právních
řádů, bude se smlouva o přepravě cestujících řídit právním řádem země, ve které
má cestující své obvyklé bydliště (za předpokladu, že se v něm nachází také místo
odjezdu nebo místo určení). Pokud tyto podmínky splněny nebudou, bude
obligačním statutem smlouvy právo státu, ve kterém má své obvyklé bydliště
přepravce.182

181
182

PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 207-213.
Srov. PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 213 -222.
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Odstavec třetí po vzoru článku 4 Nařízení obsahuje únikovou doložku, která
se použije, pokud ze všech okolností případu vyplývá, že je smlouva zjevně úžeji
spojena s jinou zemí. V takovém případě se použije právo této jiné země.

4.6.2 POJISTNÉ SMLOUVY
Ustanovení článku 7 Nařízení Řím I. se vztahuje na pojistné smlouvy
s mezinárodním prvkem, jejichž předmětem jsou „velká rizika“ bez ohledu na to, kde
se vyskytují. Vztahuje se také na další pojistné smlouvy, které kryjí rizika nacházející
se v členském státě. Na druhou stranu se toto ustanovení Nařízení nepoužije
na hromadná rizika nacházející se mimo území členských států a všechny zajišťovací
smlouvy, jejichž právní režim tak bude spadat pod ostatní (generální) ustanovení
Nařízení Řím I. To znamená, že v případě, že si smluvní strany rozhodné právo
nezvolí podle článku 3 Nařízení nebo jejich volba nebude účinná, bude se nutno
odebrat k aplikaci článku 4 Nařízení (a pokud půjde o smlouvu spotřebitelskou - ke
článku 6 Nařízení). Nicméně Nařízení nestanoví jak se postavit k situaci, kdy pojistná
smlouva částečně spadá pod ustanovení článku 7 a částečně mimo něj. V takovém
případě se však nabízí posouzení jednotlivé části takové smlouvy jako oddělitelné a
proto mohou být na ně aplikována různá kolizní pravidla.183
Druhý pododstavec článku 7 odst. 2 Nařízení se zabývá určením rozhodného
práva, pokud si jej strany nezvolily u pojistné smlouvy „kryjící velké riziko podle
definice uvedené v čl. 5 písm. d) první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července
1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v
přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu“184. Toto ustanovení určuje, že
se má pojistná smlouva řídit právem země, ve které má pojistitel své obvyklé
bydliště. Avšak vyplývá-li ze všech okolností případu, že smlouva je zjevně úžeji
spojena s jinou zemí, použije se právo této jiné země.

PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 263 n.
Velká rizika ve smyslu článku 5 písm. d) první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne
24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti
v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu spadají do tří kategorií: (i) rizika, která jsou
vždy velkými riziky, (ii) rizika, která jsou velkými riziky jen, pokud se pojištění vztahuje na profesní
činnost pojištěného, a (iii) rizika, která jsou velkými riziky pouze, pokud pojištěný překročí nejméně
dva ze tří limitů vztahujících se k úhrnu rozvahy, čistému obratu nebo počtu zaměstnanců.
183
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Druhý pododstavec článku 7 odst. 2 tak obsahuje své vlastní kolizní pravidlo
pro pojistné smlouvy kryjící velká rizika. Pokud jsou tedy splněny všechny
podmínky, nepoužije se obecné pravidlo aplikované při absenci volby práva
obsažené

v

článku

4

Nařízení.

Nicméně

systematika

tohoto

pravidla

se značně podobá ustanovení článku 4, když nejdříve stanoví striktní fixní normu
pro určení obligačního statutu pojistné smlouvy kryjící velké riziko a následně
obsahuje únikovou doložku pro případy, kdy by předmětná pojistná smlouva byla
zjevně úžeji spojená s jiným státem. Přes zjevnou podobnost ustanovení druhého
pododstavce článku 7 odst. 2 Nařízení Řím I., je zde zřejmá odlišnost, a to ta, že
článek 4 odst. 4 Nařízení obsahuje subsidiární pravidlo určující rozhodným právem
právo země, se kterou je smlouva nejúžeji spojena pro případ, že by rozhodné právo
nebylo na základě daných kolizních pravidel určitelné. V ustanovení článku 7 odst.
2 takové pravidlo chybí.
Opomenutí takového pravidla mohlo být účelové, jelikož za standardních
situací lze předpokládat nadbytečnost takového ustanovení a to s ohledem
na formulaci článku 7 odst. 2, kdy si nelze představit mnoho situací, za kterých by
nebylo možné rozhodné právo určit. Nicméně v praxi se lze setkat s příkladem
velkého rizika v oblasti námořního pojištění, kde se vyskytují pojistné smlouvy,
které bývají uzavřeny s více pojistiteli. Ti mají často své obvyklé bydliště v různých
státech. Z tohoto důvodu tak lze předpokládat, že v takových případech bude druhý
pododstavec

článku

7

odst.

2

Nařízení

vykládán

široce

tak,

že analogicky s ustanovením článku 4 odst. 4 Nařízení umožní použití práva, s nímž
je smlouva nejúžeji spojena.185

4.6.3 INDIVIDUÁLNÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
Dalším ze speciálních smluvních typů, pro které jsou v Nařízení Řím I. určena
zvláštní

kolizní

pravidla,

a

tudíž,

která

by

neměly

být

opomenuta,

jsou individuální pracovní smlouvy. Tato práce se zabývá náhradními hraničními
určovateli pro případ, že smluvní strany právo nezvolily nebo byla jejich volba

185

PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 263 n.
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neúčinná. Proto není na místě se zabývat jednotlivými ustanoveními podrobně
(nicméně opomenuty by být neměly).
Článek 8 odst. 1 Nařízení stanoví, že volba práva učiněna v souladu s článkem
3 Nařízení smluvními stranami individuální pracovní smlouvy by neměla zbavit
zaměstnance ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně
odchýlit podle práva, jež by v případě neexistence volby bylo použito na základě
článku 8 odst. 2, 3 a 4 Nařízení. Článek 8 odst. 2 stanoví, že v rozsahu, v jakém nebylo
právo rozhodné pro smlouvu zvoleno smluvními stranami, se smlouva má řídit
právem země, v níž (případně, z níž) zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle
vykonává svoji práci. Za změnu země obvyklého výkonu práce se přitom
nepovažuje, když zaměstnanec dočasně vykonává svou práci v jiné zemi. Pokud
rozhodné právo nelze určit na základě odstavce 2 tohoto článku, bude se smlouva
řídit právem země, ve které se nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnala.
Konečně v ustanovení odstavce 4 je obsažena úniková doložka, která určuje, že
pokud z okolností jako celku vyplývá, že smlouva je úžeji spojena s jinou zemí než
určenou podle ustanovení odstavce 2 a 3, použije se právo této jiné země.186
4.6.3.1 Místo obvyklého výkonu práce – článek 8 odst. 2 Nařízení
Ustanovení článku 8 odst. 2 Nařízení implikuje dvě zásadní otázky. Jednak jde
o určení té země, v níž nebo z níž zaměstnanec obvykle práci vykonává187. To může
být dosti obtížné v případě, kdy zaměstnanec pracuje najednou nebo bezprostředně
po sobě ve více zemích. Druhou otázkou bude, jak lze určit relevantní dobu pro
určení obvyklého místa výkonu práce.188
Pokud zaměstnanec pracuje v jednom státě, bude to jeho obvyklé místo práce
pro účely určení rozhodného práva v souladu s článkem 8 odst. 2 Nařízení.189
Srov. článek 8 Nařízení Řím I.
Anglické znění tohoto ustanovení zní: „…the contract shall be governed by the law of the country in
which or, failing that, from which the employee habitually carries out his work in performance of the
contract.“
188 PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 301 n.
189 Např. ve věci Base Metal Trading Ltd. vs. Shamurin [2003] EWHC 2149 Comm, per Tomlison J. at
para. 31 tohoto rozsudku bylo pracovní náplní zaměstnance koordinovat prodej zaměstnavatelova
zboží z Ruska na západ. Výkon jeho práce však vyžadoval, aby čas od času cestoval do zahraničí
za klienty. Avšak mimo tyto pracovní cesty za klienty pracoval výlučně z kanceláře zaměstnavatele
nacházející se v Rusku. Rusko tedy bylo státem, považovaným za obvyklé místo výkonu práce pro
186
187
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Složitější situace však nastává, pokud zaměstnanec pracuje v různých státech
současně, například při prodeji zboží, účasti na různých sportovních akcích nebo na
palubě letadla či lodě, které se pohybují mezi různými státy. Na rozdíl
od formulace upravené v Římské úmluvě190, Nařízení nově odkazuje na zemi,
„v níž, případně, z níž, zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává svoji práci“.
V případě tedy, že zaměstnanec vykonává svou práci ve více zemích souběžně, avšak
jeho kancelář nebo jeho pobyt se nachází v jedné zemi, do níž se pravidelně vrací,
bude toto místo považováno za obvyklé místo výkonu práce pro účely určení
rozhodného

práva

dle

článku

8

odst.

2

Nařízení.

V

případě

pak,

že zaměstnanec pracuje souběžně ve více státech, avšak nemá místo pobytu nebo
kancelář, do které se po svých jednotlivých (pracovních) cestách vrací, toto
ustanovení presumuje, že místem obvyklého výkonu práce bude místo, ve kterém
tráví svou prací nejvíce času.191
Trochu jiná situace bude v případech, kdy zaměstnanec nepracuje ve více
státech souběžně, ale v jednom po druhém. V takovém případě bude nejdříve třeba
zjistit, zda některé z těchto míst není jen dočasným místem výkonu práce. Například
pokud bude zaměstnanec pracovat dlouhodobě („permanent contract“) v jiném
místě než tom, kde obvykle pracuje, a spor vznikne v této době, bude jeho obvyklým
místem výkonu práce právě tento „druhý“ stát. Avšak pokud by šlo jen
o dočasné umístění v jiném státě, bude se obvyklé místo výkonu práce posuzovat
podle původního místa určeného pracovní smlouvou.
Druhou zásadní otázkou, jak bylo uvedeno výše, je ta, jak stanovit rozhodnou
dobu pro určení rozhodného práva na základě článku 8 odst. 2 Nařízení, zejména
v případě, kdy spor vznikne krátce poté, kdy byl zaměstnanec přenesen v rámci
plnění

pracovních

povinností

do

jiného

státu.

Nabízí

se

řešení,

že se bude rozhodné právo posuzovat podle toho, zda byly podmínky pro určení

účely článku 8 odst. 2 Nařízení. Právem rozhodným bylo právo ruské. (srov. PLENDER, R., 2009, op.
cit., sub 154, s. 314).
190 Článek 6 odst. 2 písm. a) stanovil, že v případě neexistence volby práva smluvními stranami,
se bude smlouva řídit „právem země, v níž zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává svoji
práci, i když je dočasně zaměstnán v jiné zemi…“
191 PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 316.
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místa obvyklého výkonu práce splněny v době, kdy vznikl předmět sporu. Tento
názor byl vysloven také francouzským Cour d´appel de Paris ve věci Ferweda
et Banque nationale de Paris192. Tento spor vznikl mezi bankou a zaměstnancem,
který pracoval pro Banque nationale de Paris a byl zaměstnán v roce 1977
v Nizozemsku prostřednictvím amsterdamské pobočky banky. Následně byl v rámci
svých pracovních povinností přenesen do Singapuru a později do New Yorku.
V rámci plnění pracovních povinností měl být následně přenesen do další pobočky
zaměstnavatele v Japonsku, což odmítl, a proto byl propuštěn. Francouzský soud
se pak nezdráhal potvrdit, že pracovní smlouva se řídila právním řádem státu New
York, který umožňoval propuštění zaměstnance bez udání důvodů. Tento případ
tedy potvrdil, že při absenci volby práva smluvními stranami individuální pracovní
smlouvy, může docházet ke změně obligačního statutu smlouvy pokaždé, kdy bude
zaměstnanec přenesen v rámci svých pracovních povinností do jiného státu.
4.6.3.2 Provozovna, která zaměstnance zaměstnala – článek 8 odst. 3 Nařízení
Pokud si smluvní strany individuální pracovní smlouvy rozhodné právo
nezvolily a pokud je nelze určit v souladu s ustanovením článku 8 odst. 2, bude se
smlouva řídit právem země, v níž se nachází provozovna, která zaměstnance
zaměstnala. Taková provozovna zaměstnavatele, prostřednictvím které má být
zaměstnanec zaměstnán, však nemůže být pouhou „poštovní schránkou“. Měla by
být skutečnou provozovnou, která aktivně může zaměstnance zaměstnat
pro výkon práce pro zaměstnavatele. Na rozdíl od ustanovení druhého odstavce
článku 8 také není rozhodnou doba pro určení místa výkonu práce, kdy v daném
případě

je

rozhodující

doba

uzavření

smlouvy

s

danou

provozovnou

zaměstnavatele. Pozdější přenesení zaměstnance k výkonu práce do jiné
provozovny nebo pobočky zaměstnavatele by nemělo mít na určení rozhodného
práva podle tohoto článku 8 odst. 3 žádný vliv.193

Ferweda et Banque nationale de Paris, Cour d’appel de Paris, October 8, 1996 noted by Déprez,
„La loi applicable a la rupture du contrat de travail international“ (1997) Revue de jurisprudence
sociale 235, srov. PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 316.
193 PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 319-320.
192
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4.6.3.3 Země, se kterou je smlouva nejúžeji spojena – článek 8 odst. 4 Nařízení
Jak bylo výše uvedeno, ustanovení čtvrtého odstavce obsahuje únikovou
doložku pro případ, že z celkových okolností případu vyplývá, že je smlouva úžeji
spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 2 nebo 3. V takovém případě
se použije právo této jiné země. Podmínky pro použití únikové doložky musejí být
zjevné a objektivní, a tedy neutrální vůči kterékoliv smluvní straně. Zdá se, že není
dáno žádné pravidlo, které by bránilo použití únikové doložky směřující k určení
rozhodného práva, které je pro zaměstnance méně výhodné. Toto se projevilo
například v jednom z německých sporů ještě na základě článku 6 Římské úmluvy.
Spor vznikl mezi americkými aerolinkami a americkými piloty, kteří byli
u nich zaměstnáni. Ještě před sjednocením Německa dotčení piloti létali na linkách
mezi západním Německem a východním Berlínem. Byli placeni v amerických
dolarech i německých markách, platili daně z příjmu v Berlíně a měli německé
pracovní povolení a povolení k pobytu. Spor vznikl v okamžiku, kdy došlo
ke sjednocení Německa, přičemž podnik zaměstnavatele byl převeden do německé
společnosti. Piloti tedy požadovali, aby se na jejich pracovněprávní vztahy
vztahovaly ustanovení německého práva o ochraně zaměstnanců. Nicméně
Bundesarbeitsgericht potvrdil, že smluvní strany provedly výslovnou volbu práva
státu New York, a proto mandatorní ustanovení německého pracovního práva
nebudou na jejich pracovněprávní vztahy aplikovatelné, přestože piloti pracovali
celou dobu v Německu.194 V tomto případě tedy aplikace rozhodného práva podle
obvyklého místa výkonu práce (tehdy článek 6 odst. 2 písm. a) Římské úmluvy) byla
vyloučena ve prospěch práva státu, se kterým smlouva úžeji souvisela. Okolnostmi,
ze kterých tato skutečnost vyplynula, byla státní příslušnost smluvních stran,
registrace letadel aj.
Na závěr je také nutno dodat, že i v případě, že nebudou splněny podmínky
pro aplikaci článku 8 Nařízení Řím I., stále je možnost podřadit daný případ pod
pravidlo pro ochranu zaměstnanců země soudu jako imperativního ustanovení
v souladu s článkem 9 odst. 2 Nařízení Řím I.
Rozsudek z 6. dubna 1992, 3 Sa 824/91, RIW 1992, 933, vykonáno rozsudkem
z 29. října 1992, [1994] IPrax. 123, noted by P. Mankowski, „Wichtige Klärungen im Imternationalen
Arbeitsrecht“ [1994] IPrax. 88. srov. PLENDER, R., 2009, op. cit., sub 154, s. 320.
194
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4.7 PŘÍNOSY A NEDOSTATKY NOVÉ ÚPRAVY
Nový článek 4 Nařízení Řím I. měl vnést do úpravy náhradního hraničního
určovatele tolik požadovanou právní jistotu a odstranit nežádoucí výkladové potíže,
které doprovázely aplikaci Římské úmluvy v praxi. Její nedostatky však - zdá se byly jen přeformulovány a požadované odstranění nejistoty nedosáhlo takové
úrovně, jakou by si mezinárodní (zejména podnikatelské) prostředí představovalo.
Navíc nová formulace článku 4 Nařízení dala vzniknout novým interpretačním
pochybnostem, se kterými jsme se u Římské úmluvy nesetkali.
Ustanovení článku 4 odst. 1Nařízení nově specifikuje pevná kolizní pravidla
pro osm typů smluv, jejichž charakteristika však není v Nařízení ani v judikatuře
SDEU přesně definována. Tato skutečnost ve spojení s podmínkou uvedenou v první
větě odstavce 2, může v praxi znamenat jen velice úzké spektrum případů, na kterou
budou pevná kolizní pravidla v odstavci 1 aplikována. Jinými slovy, v případě, kdy
půjde o smluvní typ neobsažený v rámci fixních kolizních pravidel, nebo o smlouvu,
která bude obsahovat jednotlivé prvky spadajících do více smluvních typů, se bude
nutno odebrat opět ke klasickému hledání charakteristického plnění pro smlouvu.
A právě ono nesnadné určení charakteristického plněné pro smlouvu bylo
nedostatkem, který byl Římské úmluvě často vytýkán. Paradoxně však jsou nová
kolizní kritéria v některých případech jen transformací principu charakteristického
plnění do pevného pravidla, a to v případech smluv, u kterých by právě určení
charakteristického plnění problematické nebylo. Zase v jiných případech, kdy
posuzovaný kontrakt bude mít prvky více smluvních vztahů, bude určení
obligačního statutu závislé na výsledcích posuzování veškerých okolností smlouvy
jako celku, aby podle toho mohl soud zjistit, se kterým státem má smlouva nejužší
vztah.
Nařízení dále také neposkytuje přesný návod, za jakých okolností bude muset
obligační statut smlouvy (určený v souladu s pravidly upravenými v článku 4 odst.
1 a 2) ustoupit ve prospěch právního řádu státu, se kterým je smlouva zjevně úžeji
spojena. Jedinou skutečností, která může vypovídat o tom, kdy má smlouva zjevně
užší vazbu k jiné zemi (než zemi určené podle článku 4 odst. 1 nebo 2 Nařízení), je
ta, zda má dotčený právní poměr velmi úzký vztah k jiné smlouvě nebo smlouvám.
90

Toto objasnění uvedené v bodech 20 a 21 Preambule Nařízení je však dle mého
názoru zcela nedostatečné, aby mohlo působit jako okolnost významná pro
vyloučení aplikace práva určeného podle pevných kolizních pravidel nebo principu
charakteristického plnění. A to z toho důvodu, že úkolem soudu určujícího rozhodné
právo smlouvy musí být hluboká úvaha nad jednotlivými ukazateli posuzované
smlouvy. Omezit zkoumání daného právního vztahu na zjištění, zda existují mezi
danými stranami nějaké jiné smlouvy, bude zcela nedostatečné. Soud rozhodující
o tom, zda vyloučí aplikaci pravidel v odstavcích 1 a 2 ve prospěch únikové doložky,
totiž bude muset provést komplexní hodnocení jednotlivých faktorů smlouvy
a položit si řadu otázek, aby v konečném důsledku rozhodl, že smlouva je zjevně
úžeji spojena s jinou zemí. Jednak bude muset vytřídit rozhodné faktory pro
posuzování charakteru smlouvy. Bude také muset těmto jednotlivým ukazatelům
přisoudit určitou váhu, aby se nestalo, že bude za významné považovat umělá
propojení smlouvy s určitým státem, který o samotné povaze smluvního
závazkového vztahu nic nevypovídá. Nakonec bude muset také zvážit, zda je jím
určené rozhodné právo pro daný případ obvyklé či přirozené, tedy zda by i
případnému laikovi, takováto volba práva nepřipadala nijak nestandardní.
Z výše uvedeného je zřejmé, že článek 4 Nařízení Řím I. byl určitým pokrokem
v případě úpravy náhradního hraničního určovatele, když nahradil vyvratitelné
právní domněnky nejužšího spojení pevnými kolizními pravidly a navíc reagoval i
na další problémy, které byly dosud řešeny jen judikaturou SDEU nebo spíše
jednotlivých soudů členských států Úmluvy195. Nicméně jak ze shora uvedeného
vyplývá, stále se setkáváme s určitými problematickými aspekty a nejasnostmi,
k jejichž řešení Nařízení neposkytlo jednoznačnou odpověď a až praxe ukáže,
nakolik jsou tyto aspekty pro snadné fungování smluvních závazkových právních
vztahů s mezinárodním prvkem zásadní.

195

Srov. například článek 4 odst. 1 písm. d) Nařízení Řím I.
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5. OBLIGAČNÍ

STATUT

V

ČESKÉM

MEZINÁRODNÍM

PRÁVU

SOUKROMÉM

5.1 OBECNĚ
České mezinárodní právo soukromé a procesní prodělalo zásadní změny
v okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004. Pro
Českou republiku se stalo závazné tzv. acquis communautaire, jehož nezbytnou
součástí je také tzv. evropské mezinárodní právo soukromé. Byla by však mylná
představa, že evropské mezinárodní právo soukromé zcela nahradí národní normy
mezinárodního práva soukromého, které jsou v evropských zemích značně
rozšířené. Jedním z důvodů významnosti vnitrostátního mezinárodního práva
soukromého je skutečnost, že evropské předpisy nepokrývají, a to často zcela
účelově, veškeré oblasti, které jsou naopak obsaženy ve vnitrostátních právních
normách. Pro úplnost a přehlednost je tedy nutno pro účely této práce zahrnout
i minulou právní úpravu, která byla na našem území platná téměř půl století.
5.2

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM A PROCESNÍM
Zákonu č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním

předcházela již dřívější právní úprava, a to v zákoně č. 41/1948 Sb., o mezinárodním
a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva
soukromého. Tento převzal kolizní normy obsažené v návrhu občanského zákoníku,
který se připravoval v meziválečném období a který byl předložen oběma
sněmovnám Národního shromáždění v roce 1937.196
Zákon č. 41/1948 Sb. již umožňoval stranám volbu rozhodného práva, má-li
tento poměr k zvolenému právnímu řádu významný vztah a nebrání-li tomu donucující
ustanovení právních řádů.197 Náhradní hraniční určovatel, pokud jej tak v tomto
případě lze nazvat, byl pak upraven v § 44 – 46 zákona č. 41/1948 Sb., který
upravoval fixní pravidla pro smlouvy týkající se nemovitostí (lex situs)

Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromému, str. 44.
Ust. § 9 zákona č. 41/1948 Sb., zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém
a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého.
196
197
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a smlouvy, které byly uzavřeny na burze nebo na trhu (podle právního řádu místa
trhu). To pro jiné smlouvy platil právní řád odpovídající tzv. „rozumnému spořádání
právního poměru, o který jde“ a následně stanovil domněnky u jednotlivých typů
smluv, co se má za rozumné spořádání právního poměru dané smlouvy.198 Obecně
lze tedy říci, že pokud uzavřená smlouva nespadala do typů vyjmenovaných
zákonem, řídila se právním řádem státu, v němž měly obě smluvní strany bydliště, a
pokud neměly bydliště ve stejném státě (což bylo zřejmě častější) řídila se smlouva
právním řádem místa uzavření smlouvy a v případě distančních smluv právním
řádem bydliště příjemce nabídky.
ZMPSaP z roku 1963 se svým předchůdcem v mnohém inspiroval. Stejně jako
dosud, pro případ, že smluvní strany neprovedly volbu práva, se měly závazkové
právní poměry řídit právním řádem, který odpovídá „rozumnému uspořádání
daného vztahu“199. Z formulace § 10 ZMPSaP je zřejmé, že se jej použije pro určení
obligačního statutu smlouvy,

jestliže

účastníci

svými explicitními

nebo

i konkludentními projevy vůle nedospěli k určení rozhodného práva pro danou
smlouvu. V tomto případě byla vyloučena tzv. hypotetická volba práva.200 Toto bylo
spojeno také s ustanovením § 9 odst. 1 ZMPSaP, který obsahoval pravidla pro volbu
práva smluvními stranami závazkového právního vztahu. O projevené vůli nesměla
být pochybnost. Bylo vyloučeno, aby v případě, kdy smluvní strany neprojevily
skutečnou vůli o volbě obligačního statutu smlouvy, jim byla připisována vůle
Ustanovení § 46 zákona č. 41/1948 Sb., při neexistenci volby práva považoval za odpovídající
rozumnému spořádání: a) u smlouvy trhové a smlouvy o dílo při provozování obchodního nebo
živnostenského závodu právní řád místa, kde jest obchodní nebo živnostenský závod prodávajícího
nebo podnikatele díla; b) u smlouvy pojistné, a to i smlouvy o pojištění nemovitostí a smlouvy
uzavřené na burze nebo na trhu, právní řád, který platí v sídle pojistitele, a jde-li o smlouvy pojistné
uzavřené se zastupitelstvím, které je mimo sídlo pojistitelovo, právní řád, který platí v sídle
zastupitelství; c) u smluv, které byly uzavřeny s lékaři, zvěrolékaři, advokáty, notáři, patentními
zástupci, civilními inženýry a vůbec s osobami, ustanovenými veřejně k výkonu povolání, a jejichž
předmětem je výkon tohoto povolání, právní řád místa, kde ony osoby mají sídlo (bydliště);
d) u smlouvy o práci a smlouvy učební právní řád místa, kde je závod zaměstnavatelův; e) u jiných
smluv právní řád státu, ve kterém obě strany mají bydliště; nemají-li bydliště v témž státě a stala-li
se smlouva mezi přítomnými, právní řád místa, kde smlouva byla uzavřena; byla-li pak smlouva
uzavřena mezi nepřítomnými, právní řád bydliště příjemce nabídky. Jde-li o právní jednání při
provozování závodu, jest, co se týká strany závod provozující, hleděti nikoli k jejímu bydlišti, nýbrž k
místu, kde je závod.
199 Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
200 KUČ ERA, Zdeně k a Luboš TICHÝ . Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním: komentář.
1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 368 s. ISBN 8070380209. s. 103
198
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předpokládaná. Jinými slovy soudce určující rozhodný právní řád pro danou
smlouvu nemohl účastníkům připisovat určitou vůli a nemohl tedy přistoupit
k tomu, že by pro něj bylo určující, jaké rozhodné právo by si bývaly smluvní strany
zvolily, pokud by bývaly o volbě práva uvažovaly. 201 Takový postup ZMPSaP
výslovně vylučoval.

5.2.1 POJEM „ROZUMNÉ USPOŘÁDÁNÍ“
Požadavek „rozumného (a spravedlivého) uspořádání“ se objevuje v ZMPSaP
na více místech.202 Jde o „formulaci cíle, k němuž se má dospět při výběru rozhodného
práva

pro

daný

vztah“203.

Nutno

však

podotknout,

že

nemá

jít

o rozumnost a spravedlnost v materiálním (věcném) smyslu, ale ve
smyslu kolizním.204 To znamená, že jde o určení takového práva, jehož výběr se
z kolizního hlediska jeví jako nejvíce vhodný, rozumný a spravedlivý. Jinými slovy
půjde vždy o volbu takového právního řádu (z více možností) se kterým má
posuzovaný právní poměr nejužší vazbu. Při shrnutí kolizních pravidel
v ustanovení § 10 odst. 2 ZMPSaP je přitom zřejmé, že jako právní řád zpravidla
odpovídající rozumnému a spravedlivému uspořádání bude ten, který platí v místě
sídla/bydliště účastníka smlouvy, jehož plnění je pro daný smluvní vztah
charakteristické a odlišuje jej tak od jiných smluvních typů 205. V případech, kde by
vzhledem k okolnostem důležitým pro posuzovaný právní vztah bylo zjevné,
že právní řád určený podle místa bydliště/sídla strany smlouvy, jejíž plnění je pro
smlouvu charakteristické, není rozhodným faktorem pro určení obligačního statutu
smlouvy, bylo by možné použít i jiného práva, avšak takovéto případy
by bylo vhodné s ohledem na požadavek právní jistoty co nejvíce omezit a používat
jen výjimečně.206

Srov. KUČ ERA, Z., 1989, op. cit., sub 200, s. 100.
Srov. ustanovení § 4, § 13 odst. 2 nebo § 35 ZMPSaP.
203 KUČ ERA, Z., 1989, op. cit., sub 200, s. 103 - 104.
204 KUČERA, Z., 2004, op. cit., sub 9, s. 306.
205 Podobně jako pojem charakteristického plnění v Římské úmluvě nebo Nařízení Řím I. (viz výklad
v kapitolách 3 a 4).
206 KUČ ERA, Z., 1989, op. cit., sub 200, s. 104.
201
202
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5.2.2 KOLIZNÍ PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ SMLUVNÍ TYPY
Ustanovení § 10 odst. 2 ZMPSaP obsahuje kolizní pravidla odpovídající
rozumnému uspořádání pro vyjmenované smluvní typy, v případě, že si jejich
účastníci rozhodné právo nezvolili. Ustanovení odstavce 1 tak předjímá, jaké
hledisko by mělo převažovat při stanovení hraničních určovatelů a v odstavci 2 a 3
uvádí, co v případě jednotlivých smluv považuje za „zpravidla“ odpovídající
rozumnému uspořádání vztahů. Právě výraz „zpravidla“ znamená, že kolizní
pravidla upravená v odstavci 2 a 3, která upravují hraniční určovatele
u jednotlivých smluvních typů podle toho, co lze nejčastěji považovat v daném
právním vztahu jako odpovídající rozumnému uspořádání, nejsou nepřekonatelná.
Soud se tedy může, i když by k tomu mělo docházet jen výjimečně, odchýlit od těchto
pravidel, pokud bude zřejmé, že jiné prvky smlouvy či skutečnosti budou mít ve
vztahu k tomu konkrétnímu právnímu poměru významnější vazbu a proto právní
řád podle toho určený bude možno považovat za odpovídající rozumnému
uspořádání v daném případě.207 Je však nutno zdůraznit, že s ohledem na požadavek
právní jistoty, k tomu mělo docházet jen za zcela výjimečných okolností.
Dalším důležitým pojmem pro zasazení právního poměru do určitého
právního řádu je pojem „bydliště“ nebo „sídlo“ smluvní strany smlouvy. (1) Pojem
bydliště se vztahuje výlučně k fyzické osobě a rozumí se tím místo, ve kterém se
fyzická osoba zdržuje v úmyslu zdržovat se zde trvale208. Nemusí jít tedy o oficiální
místo trvalého pobytu evidovaného u příslušného úřadu, avšak půjde o místo,
se kterým je daná osoba objektivně spjata (např. žije zde se svou rodinou, popř.
za účelem studia, zaměstnání apod.). (2) Sídlo je naopak spjato s místem, kde má
právnická osoba své ústředí, a kde vykonává svou správu, v tomto případě však
nepůjde o místo, kde by měla jen svou poštovní schránku, ale kde skutečně osoby
jednající za tuto právnickou osobu vykonávají svou činnost, místo ze kterého
vstupují do právních vztahů s jinými osobami. Toto místo se přitom může lišit
od místa, podle jehož právního řádu byla právnická osoba založena (tedy, v jehož
obchodním rejstříku je zapsaná).

207
208

Ibid., s. 105.
Ibid., s. 107.
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5.2.2.1 Smlouva kupní
Kupní smlouva s mezinárodním prvkem má své zvláštní postavení
v mezinárodním právu soukromém, a to zejména s ohledem na to, že na tento
smluvní typ, jako jeden z nejběžnějších v mezinárodních transakcích, se vztahují
různé právní úpravy. Kromě Římské úmluvy z roku 1980, a později Nařízení Řím I.,
jsou přímé normy mezinárodního práva soukromého v unifikované podobě
obsažené také ve Vídeňské úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
z 11. dubna 1980209 (dále jen „Vídeňská úmluva“).
Vídeňská úmluva upravuje kupní smlouvy mezi účastníky, kteří mají svá
místa podnikání, popř. bydliště/sídlo v různých státech, pokud tyto zároveň jsou
smluvními státy Vídeňské úmluvy nebo pokud se podle pravidel mezinárodního
práva soukromého má použít právního řádu některého ze smluvních států.210
Smluvní strany mohou použití Vídeňské úmluvy v souladu s jejím článkem 6
vyloučit.
Ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) ZMPSaP upravuje hraniční určovatel
v případě absence volby práva v kupní smlouvě, kterým je zpravidla místo
sídla/bydliště prodávajícího v době uzavření smlouvy, což odpovídá určení
obligačního statutu smlouvy podle smluvní strany, která v daném právním vztahu
poskytuje plnění pro danou smlouvu charakteristické a odlišuje jí tak od jiných
smluvních typů. Je však nutno zdůraznit, že pod toto ustanovení nespadají smlouvy
o koupi nemovitostí, které mají samostatné kolizní pravidlo pod písmenem b).
V mezinárodních obchodních transakcích však můžou nastat případy,
kdy právo určené podle místa bydliště/sídla prodávajícího nemusí odpovídat
rozumnému uspořádání daného právního vztahu. Jako příklad mohou být uvedeny:
obchody uzavírané v dražbách nebo burzovní obchody, pro které bylo příznačnější
použít místa konání dražby nebo burzy. 211 Takovéto uspořádání pak spíše

Sdělení č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Česká republika je přitom vázána pouze první podmínkou, tedy že se bude Vídeňská úmluva
aplikovat v případě, že smluvní strany smlouvy budou mít místo podnikání v různých státech,
přičemž oba budou signatáři Vídeňské úmluvy. Toto si Česká republika vyhradila v souladu s článkem
95 Vídeňské úmluvy.
211 KUČ ERA, Z., 1989, op. cit., sub 200, s. 108.
209
210
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odpovídalo principu předvídatelnosti a právní jistoty smluvních stran ohledně
obligačního statutu smlouvy.
5.2.2.2 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo se podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) ZMPSaP zpravidla
řídí právem státu, v rámci jehož území se nachází v době uzavření smlouvy místo
sídla/bydliště zhotovitele díla, jako smluvní strany, která poskytuje plnění pro
danou smlouvu příznačné. Nicméně i od tohoto pravidla jsou odchylky přípustné
pro případ, že by jiný právní řád více odpovídal rozumnému uspořádání daného
vztahu. Jako příklad může být uveden, již výše v kapitole čtvrté pod bodem 4.5.1,
požadavek objednatele díla na vybudování průmyslového centra nebo závodu
v místě sídla objednatele.212 V takovém případě budou tedy veškeré významné
faktory smlouvy spojeny s místem dodání či místem, ve kterém samotné práce
na smlouvě o dílo budou probíhat, a naopak místo bydliště/sídla zhotovitele díla,
bude mít pro danou smlouvu jen minimální význam.
5.2.2.3 Smlouvy o nemovitostech
V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 písm. b) ZMPSaP se smlouvy
o nemovitostech mají řídit právem místa, kde se nemovitost nachází. Smlouvami
o nemovitostech mají být kupní a darovací smlouvy, smlouvy nájemní. Tato úprava
se však s ohledem na ustanovení písmene d) tohoto ustanovení nebude vztahovat
na smlouvy o pojištění nemovitosti. Lex rei sitae se v tomto případě používalo pro
veškeré dílčí práva a povinnosti, které byly obsahem právního vztahu
k nemovitosti, tedy i vznik a zánik věcných práv.213 Je nutno připomenout, že
i v tomto případě šlo o kolizní pravidlo, které mohlo být překonáno ve prospěch
jiného právního řádu, pokud by to vzhledem k okolnostem více odpovídalo
rozumnému uspořádání. Jako příklad by bylo možné uvažovat krátkodobý nájem
nemovitostí, jehož těžiště nespočívalo v místě, kde se nemovitost nachází, ale spíše
v povaze smluvního vztahu a postavení jeho subjektů. V praxi se však výjimky
z tohoto hraničního určovatele spíše neaplikovaly.214

Srov. KUČERA, Z., 2004, op. cit., sub 9, s. 310-311.
KUČ ERA, Z., 1989, op. cit., sub 200, s. 108.
214 Srov. výklad k ustanovení článku 4 odst. 1 písm. d) Nařízení Řím I.
212
213
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5.2.2.4 Smlouvy o dopravě (smlouvy o přepravě, smlouvy zasilatelské apod.)
ZMPSaP pro smlouvy o dopravě jako hraniční určovatel stanoví místo, kde
má dopravce nebo zasilatel v době uzavření smlouvy své sídlo nebo bydliště.
Závazkové právní vztahy s mezinárodním prvkem, jak ze shora uvedeného výkladu
vyplývá, mají v oblasti přepravy širokou mezinárodně sjednanou hmotněprávní
úpravu.215 V případě železniční přepravy je to Úmluva o mezinárodní železniční
přepravě (COTIF) z 9. května 1980216, v případě letecké přepravy je to Úmluva o
sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě z 28. května 1999217,
u silniční dopravy pak jde o Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě (CMR) z 19. května 1956218 a Úmluvu o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR) z 1. března 1973
(vstoupila v platnost 12. dubna 1994)219, konečně pak v rámci námořní přepravy se
jedná o Úmluvu OSN o námořní přepravě zboží z 31. března 1978220.
5.2.2.5 Smlouvy pojistné
Ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) ZMPSaP se použije na všechny pojistné
smlouvy, tedy i smlouvy, jejichž předmětem je pojištění nemovitostí.221 Hraničním
určovatelem bylo místo sídla/bydliště pojistitele, a to bez ohledu na to,
kde pojistná událost vznikla nebo měla vzniknout. Smlouvy pojistné však obsahují
zvláštní kolizní pravidla v ustanoveních § 10a a 10b ZMPSaP, a to zvlášť
pro pojistné smlouvy uzavírané v neživotním pojištění222 a pro pojistné smlouvy
týkající se životního pojištění223.

KUČERA, Z., 2004, op. cit., sub 9, s. 311-314
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a protokolů
(např. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb.m.s. o sjednání Protokolu
z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980)
217 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2003 Sb.m.s.
218 Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb.
219 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2006 Sb.m.s.
220 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 193/1996 Sb.
221 Srov. také KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2009,
462 s. ISBN 978-807-3801-717., s. 317-318
222 Hraničním určovatelem je u smluv týkajících se neživotního pojištění místo (na území členských
států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém je umístěno pojistné
riziko, tzn. místo umístění pojištěné budovy, místo registrace pojištěného dopravního prostředku,
místo uzavření krátkodobého cestovního pojištění nebo v ostatních případech místo bydliště/sídla
pojistníka.
223 Hraničním určovatelem u smluv týkajících se životního pojištění je místo bydliště/sídla pojistníka.
215
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5.2.2.6 Smlouvy příkazní a jim podobné
Hraničním určovatelem pro tento druh smluv bude místo bydliště/sídla
osoby provádějící příkaz. Ustanovení § 10 odst. 2 písm. e) ZMPSaP hovoří kromě
samotné příkazní smlouvy také o smlouvách jí podobných. Mezi tyto bylo možné
podle původní právní úpravy zahrnout smlouvu komisionářskou (rozhodný byl
právní řád komisionáře), smlouvu o kontrolní činnosti (vykonavatel kontroly),
smlouvu o inkasu a bankovním dokumentárním inkasu (právní řád místa sídla
banky). Tato kolizní pravidla se také vztahovala na mandátní smlouvy pro činnost
advokátů (sídlo advokáta) nebo patentových a známkových zástupců (sídlo
zástupce).224
5.2.2.7 Smlouvy o obchodním zastoupení a smlouvy o zprostředkování
Na rozdíl od výše uvedeného výkladu kolizních pravidel smluv upravených
pod písmenem e) v případě úpravy smluv o obchodním zastoupení a smluv
o zprostředkování ZMPSaP ve svém ustanovení § 10 odst. 2 písm. f) činí výjimku
z jinak obvyklého uplatnění pravidla charakteristického plnění a jako hraniční
určovatel u tohoto typu smluv stanoví pravidlo zcela opačné tedy místo
bydliště/sídla osoby, pro kterou obchodní zástupce nebo zprostředkovatel
vykonává svou činnost. Přitom je zřejmé (o tom bylo pojednáno i výše v předchozích
kapitolách), že plněním příznačným pro tento typ smluv je právě činnost zástupce
nebo zprostředkovatele.
5.2.2.8 Smlouvy o vícestranných výměnných obchodech
Smlouvy o vícestranných výměnných obchodech byly historicky upraveny
v zákoníku mezinárodního obchodu225. V rámci těchto obchodů uzavíralo více osob
jednu nebo několik spolu souvisejících smluv, na základě kterých mělo docházet
k vzájemnému dodání zboží mezi účastníky, kteří měli sídlo na území různých států.
Ustanovení § 10 odst. 2 písm. g) však neupravuje zvláštní kolizní kritérium, když
stanoví, že se tyto smlouvy měly zpravidla řídit právním řádem, jehož použití
Srov. také KUČERA, Z., 2004, op. cit., sub 9, s. 315.
420 až 423 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním
styku.
224

225 Ustanovení §
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nejlépe odpovídá uspořádání těchto vztahů jako celku. V případě určení rozhodného
práva, pokud si jej strany těchto vícestranných výměnných obchodů nezvolily, bylo
tak nezbytné hodnotit, který z účastníků poskytl nejvýznamnější plnění, které vedlo
ke sjednání předmětného vícestranného výměnného obchodu.226
5.2.2.9 Kolizní pravidla u ostatních (i nepojmenovaných) smluv
V případě, že posuzovaná smlouva nebude spadat pod ani jeden v § 10
odst. 2 popisovaný smluvní typ nebo v případě, že půjde o smlouvu
nepojmenovanou nebo smíšenou, použije se kolizní pravidlo uvedené v § 10 odst. 3
ZMPSaP. Toto ustanovení určuje pořadí hraničních určovatelů v případě, že si
smluvní strany rozhodné právo nezvolily a nelze použít žádného z pravidel
uvedených v odstavci 2.
a) Právní řád státu, ve kterém mají obě strany sídlo. S ohledem na skutečnost, že
jde o smlouvy uzavírané v mezinárodním (často obchodním) styku, nebude
mít tento určovatel časté uplatnění, když subjekty závazkového právního
vztahu jsou často tím, kdo udává mezinárodní charakter dané smlouvy.
Jinými slovy, nejčastějším mezinárodním (přesněji zahraničním) prvkem
v dané smlouvě jsou odlišná místa sídla/bydliště účastníků. Pokud mají tedy
účastníci smlouvy odlišná místa bydliště/sídla, při úpravě hraničních
určovatelů odstavec 3 dále rozlišuje, zda je:
b) Smlouva uzavřená mezi přítomnými, bylo hraničním určovatelem místo
uzavření smlouvy. Je zřejmé, že místo uzavření smlouvy bude pro určení
obligačního statutu smlouvy spíše nevýznamným ukazatelem, což
se projevovalo i v praxi častými výjimkami např. ve prospěch místa
bydliště/sídla účastníka smlouvy, jehož plnění bylo pro smlouvu
charakteristické.
c) Smlouva uzavřená mezi nepřítomnými, bylo hraničním určovatelem místo
bydliště/sídla příjemce návrhu na uzavření smlouvy. Za smlouvu uzavřenou
mezi nepřítomnými bylo pak myšleno, pokud se obě smluvní strany
nacházely v době uzavírání smlouvy v jiném státě.

226

KUČERA, Z., 2004, op. cit., sub 9, s. 316.
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Charakter hraničních určovatelů uvedených v § 10 odst. 3 ZMPSaP zjevně
často nepřispíval k určení takového právního řádu, který by splňoval požadavek
rozumného (a spravedlivého) uspořádání pro posuzovaný vztah. Proto se v praxi
často činily výjimky a mělo se k nim přikračovat „jako k určitému východisku
především tam, kde selže vyhledávání jiného kritéria, které by vedlo k použití práva
odpovídajícího rozumnému uspořádání daného právního poměru“227. Právě naplnění
požadavku rozumného uspořádání nejčastěji odpovídala aplikace kritéria
charakteristického plnění v rámci posuzovaného právního vztahu, ale mohly to být
i jiné prvky, které ve svém souhrnu stanovily natolik významnou vazbu daného
právního vztahu k určitému právnímu řádu, že nebylo na místě určit rozhodné právo
jinak. Mezi smluvní typy, které měly být posuzovány podle těchto pravidel, pak
patřily například:
-

Darovací smlouva – pro ni bylo nejčastější určení práva místa bydliště/sídla
dárce, jelikož ten poskytoval plnění pro smlouvu charakteristické, pokud
však byla předmětem smlouvy nemovitost, aplikovalo se ustanovení § 10
odst. 2 písm. b) ZMPSaP, tedy lex rei sitae;

-

Nájemní smlouva – nejčastěji se řídila právem místa bydliště/sídla
pronajímatele, a to ze stejných důvodů jako v předchozím případě, opět byly
výjimkou smlouvy o nájmu nemovitostí;

-

Smlouva o půjčce, výpůjčce, o úschově – se řídily nejčastěji právními řády
místa bydliště/sídla věřitele, půjčitele, schovatele apod.

5.2.3 MEZE OBLIGAČNÍHO STATUTU SMLOUVY
K úplnosti výkladu ohledně úpravy určování rozhodného práva při absenci
volby smluvními stranami smlouvy podle ZMPSaP je nutno také vzít v potaz
ustanovení § 11 ZMPSaP, který hovoří o tom, že právo určeno podle § 9 a 10 platí
také o změnách, zajištění a následcích porušení závazků tam uvedených, pokud
z úmyslu účastníků nebo z povahy věci nevyplývalo něco jiného. Jinými slovy
obligační statut smlouvy pokrývá tento závazkový právní vztah od jeho počátku
až do konce, a v některých případech i mimo jeho rámec. Na tomto místě chtěl tedy
227

KUČ ERA, Z., 1989, op. cit., sub. 200. s. 108.
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zákonodárce zdůraznit zásadu použití jednotného právního řádu pro vznik
(platnost) a účinky právního úkonu dle § 4 ZMPSaP, tedy že závazek se má zásadně
řídit jednotným právem od vzniku až po jeho zánik.228 V tomto případě jsou dány
však dvě podmínky, čímž je úmysl účastníků smlouvy nebo povaha dané věci, které
mohou jednotnost právního řádu pro veškeré dílčí vztahy vyloučit.
Projev účastníků smlouvy, na základě kterého bude mít například ručitelský
závazek zvláštní obligační statut, mohl být výslovný i konkludentní. Soud měl tedy
v každém takovém případě zkoumat, zda k projevu vůle došlo či nikoliv. Nicméně
i v případě konkludentního projevu účastníka, musel být úmysl (posuzovat daný
vztah odlišně od hlavního závazku) skutečně projeven a nebylo tak přípustné
předjímat jakýsi hypotetický úmysl účastníků.
Pokud jde o povahu věci, jako faktor, na základě kterého mohly být navazující
nebo akcesorické vztahy posuzovány jinak, než dle obligačního statutu závazku
hlavního, nejčastějším případem aplikace tohoto ustanovení bylo zástavní právo či
zadržovací právo jako zajišťovací instituty, které jsou však samy o sobě věcnými
právy, majícími tak zvláštní kolizní pravidla upravena v § 5 a 6 ZMPSaP.
V případech změn závazků zřejmě jen zřídka docházelo k situacím, že by
smluvní strany měly zájem na volbě jiného práva než práva rozhodného pro hlavní
závazek. Toto mohlo nastoupit například v případě změny subjektů ze zákona
(na základě dědění, zániku společnosti s právním nástupcem apod.).
Na závěr je nutno zdůraznit, že k výše uvedeným podmínkám musí soud při
stanovení obligačního statutu závazku hlavního a vedlejšího přihlížet vždy. Tedy
nejdříve musí zjišťovat vůli účastníků smlouvy, pokud tato nebude projevena
výslovně ani konkludentně, bude následně zkoumat povahu věci samotné, resp.
vztah změny, zajištění a následků porušení smlouvy k samotné smlouvě
a až v případě, že z nich nebude vyplývat požadavek na odlišné určení obligačního
statutu, bude pro celek platit právo rozhodné pro hlavní závazek.

228

KUČ ERA, Z., op. cit., sub 200, s. 118.
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5.3 ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM
V souladu s rekodifikací soukromého práva vedle občanského zákoníku229
a zákona o obchodních korporacích230 (a jiných zákonů) byl rovněž přijat pod č.
91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“ nebo
„Zákon“). Jednou ze zásadních otázek, kterou si můžeme klást i v souvislosti
s oslavou desátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie, je, zda při
existenci mezinárodních smluv (obsahujících unifikované přímé normy) nebo
přímo použitelných předpisů Evropské unie, byla tady nutnost nové úpravy českého
mezinárodního práva soukromého. Odpověď je jednoznačná, samozřejmě byla. Je
zřejmé, že při mnohosti různých pramenů mezinárodního práva, navíc na různých
úrovních (národních, evropských, mezinárodních na půdě různých mezinárodních
organizací), není lehké určit, jakého pramene se pro řešení dané situace použije,
proto je nutno vždy mít na paměti vzájemný vztah mezi jednotlivými prameny
práva, které by mohly být na daný případ aplikovatelné.
Ustanovení § 2 ZMPS napovídá, že „zákon se použije v mezích vyhlášených
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a přímo použitelných
předpisů Evropské unie“. V takovém případě jde tedy pouze o deklaraci přednosti
mezinárodní smlouvy, pokud stanoví něco jiného než zákon, která sama o sobě
vyplývá z článku 10 Ústavy231 a také principu přímé použitelnosti ustanovení práva
Evropské

unie

(zejména

základních

smluv

a

nařízení),

která

vyplývá

z článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie232 či judikatury Soudního dvora
EU a které je nutno použít bez ohledu na její existenci, úpravu či implementaci
do národních právních předpisů. V mezích vyhlášených mezinárodních smluv nebo
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).
231 Článek 10 Ústavy stanoví: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní
smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“
232 Článek 288 SFEU zní: „Pro výkon pravomoci Unie přijímají orgány nařízení, směrnice, rozhodnutí,
doporučení a stanoviska. Nařízení mají obecnou působnost. Jsou závazné v celém rozsahu a přímo
použitelné ve všech členských státech. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud
jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním
orgánům. Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je
závazné pouze pro ně. Doporučení a stanoviska nejsou závazná.“
229
230

103

přímo použitelných ustanovení evropského práva se Zákon použije pouze
v případech, pokud to výše uvedené nadřazené předpisy ponechají národní
(vnitrostátní) úpravě. V případě výslovně uvedené přednosti toho kterého
nadřazeného předpisu, nebude problém vznikat, často se však setkáváme s tím,
že posuzovaná situace bude spadat pod předmět úpravy určité mezinárodní
smlouvy nebo evropského předpisu, ale samotná norma jí upravovat nebude.233
Převažují však názory, že odpověď na danou otázku by se měla vždy hledat právě
v daném nadnárodním předpise a až v případě, že bude zcela zřejmé, že unijní nebo
mezinárodní norma posuzovanou otázku zcela zřejmě neřeší, obrátit se na
vnitrostátní normy.234
Je zřejmé, že nový Zákon se v předmětu své úpravy v mnohém překrývá
s různými mezinárodními smlouvami či předpisy práva Evropské unie, s nimiž se
nemůže dostat do rozporů, to je ze shora uvedeného zřejmé. Otázka vzniká, kterého
pramene se použije v případě, že totožný předmět úpravy bude obsažen jak
v mezinárodní smlouvě, tak i v unijním předpise nebo v různých mezinárodních
smlouvách? Evropské předpisy v oblasti mezinárodního práva soukromého vždy
obsahují vymezení svého vztahu k mezinárodním smlouvám, totéž většinou platí
o různých mezinárodních smlouvách. Pokud by však měl vzniknout tzv. konflikt
konvencí (conflict of conventions), bude nutno se dopátrat řešení ve Vídeňské
úmluvě o smluvním právu z 23. května 1969235.

5.3.1 MEZE POUŽITÍ ZÁKONA PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVNÍ VZTAHY
Pro předmět této práce bude zejména důležité vymezení dosahu aplikace
Zákona, popř. unijních předpisů nebo mezinárodních smluv na úpravu závazkových
právních vztahů s mezinárodním prvkem. Zvláště významné bude tedy vymezit
vztah mezi Zákonem a Nařízením Řím I., o kterém bylo pojednáno výše v kapitole 4.

BŘÍZA, Petr. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU
a mezinárodních smluv. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013,
č. 17., s. 580.
234 např. rozsudek Soudního dvora EU z 15. března 2011, Koelszch, C-29/10, Sb. rozh., s. I-01595, bod
32.
235 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb.
233
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Závazkové právní vztahy s mezinárodním prvkem jsou obsaženy v části
čtvrté, hlavě XI, ustanoveních § 84 až 101.
Působnost zákona v této oblasti předjímá úvodní § 84 ZMPS, které stanoví, že
se ustanovení hlavy XI ZMPS použijí v návaznosti na přímo použitelné unijní
předpisy a mezinárodní smlouvy, přitom je tímto myšlena zejména Nařízení Řím I.
a Řím II. Úprava v této hlavě se pak bude omezovat jen na otázky, které
do působnosti nadnárodních předpisů nespadají, a půjde tedy o závazkové vztahy,
které nepatří do rámce věcné působnosti Nařízení Řím I.236 Je tedy zřejmé,
že použití zákona v oblasti smluvních závazkových vztahů bude jen velmi omezené.
Z oblasti smluvních závazkových vztahů, které ze své působnosti vyjímá
Nařízení Řím I., se ustanovení hlavy XI Zákona použijí na závazkové vztahy
ze směnečného a šekového práva dle ustanovení § 93 – 100 ZMPS a dále budou
použitelná (za předpokladu, že judikatura evropských soudů v budoucnu nestanoví
jinak) ustanovení § 87 odst. 2 a 4 ZMPS vztahující se ke spotřebitelským smlouvám,
pokud k jejich uzavření nedojde v zemi spotřebitele, posuzovaný právní vztah bude
mít mimounijní prvek a bude se to vztahovat k některé ze zvláštních směrnic237
o právech spotřebitele.238 Na druhou stranu unijní předpisy budou pokrývat celou
problematiku pracovněprávních vztahů, proto se téměř nepoužijí ustanovení
§ 88 – 89 ZMPS, to platí také o ustanoveních o započtení dle § 91 ZMPS.

Věcná působnost nařízení – srov. Kapitola 4.2.1 výše.
Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
ve spotřebitelských smlouvách (O. J. L 95/29 ze dne 21. dubna 1993, Zvl. vyd. 15/02, s. 288);
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech
prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, s. 12; Zvl. vyd. 15/04,
s. 233), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133,
s. 66), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (Úř. věst. L 33,
s. 10).
238 BŘÍZA, P., 2013, op. cit., sub 233, s. 580.
236
237
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5.3.2 ROZHODNÉ PRÁVO PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY PODLE ZMPS
5.3.2.1 Volba rozhodného práva
Bez ohledu na omezenou působnost Zákona pro určení rozhodného práva
u smluvních závazkových právních vztahů s mezinárodním prvkem, nebylo by
na místě pro naplnění účelu této práce jeho úpravu ignorovat. Právní úprava volby
práva a její absence u smluvních závazkových právních vztahů je obecně upravena
v § 87 ZMPS, jehož odstavec 1 stanoví, že se smlouvy řídí právem státu, s nímž
nejúžeji souvisí, za předpokladu, že si strany smlouvy rozhodné právo nezvolily.
Volba rozhodného práva může být výslovná nebo konkludentní, musí však vyplývat
bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu. Konkludentní
volbu práva lze tak dovodit z použití specifických právních institutů
charakteristických pro určitý právní řád, které jsou obsaženy v textu smlouvy nebo
odkazem na určitý právní předpis.239 Příkladem volby práva vyplývající z okolností
případu může být smlouva ze série podobných smluv, v rámci kterých si smluvní
strany rozhodné právo výslovně zvolily.240 Vyloučena je však opět tzv. hypotetická
volba práva tedy případ, kdy si strany smlouvy právo (dobrovolně) nezvolily,
ale soudce zjišťuje, jaké právo by si strany zvolily, kdyby o volbě práva uvažovaly.241
Rovněž není na místě dovozovat volbu práva bez dalšího z jazyka smlouvy nebo
volby příslušného soudu.242 O implicitní volbě práva pojednává blíže kapitola 2.3.
5.3.2.2 Náhradní hraniční určovatel
Právní úprava obsažená v ZMPSaP pro případ, kdy si smluvní strany
rozhodné právo pro smluvní vztah nezvolily, obsahovala v § 10 odst. 2 ZMPSaP
demonstrativní výčet hraničních určovatelů, na jejichž základě docházelo zpravidla
k určení rozhodného práva pro jednotlivé smluvní typy. Tato právní úprava do
nového zákona převzata nebyla, když ustanovení § 87 ZMPS obsahuje
ze zvláštních smluvních typů pouze smlouvy spotřebitelské, některé pojistné
DOBIÁŠ, Petr a kol: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Podle právního stavu k
1. lednu 2014. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 528 s., ISBN 978-80-87576-94-6, s. 327.
240 PAUKNEROVÁ, Monika a Květoslav RŮŽIČKA. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 151. Scripta iuridica, no. 14. ISBN 978-808714-694-1.
241 Srov. KUČERA, Z., 2009, op. cit., sub 221, s. 135-136.
242 DOBIÁŠ, P., op. cit., sub 239, s. 327.
239
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smlouvy a smlouvy týkající se dočasného užívání ubytovacího zařízení
a rekreačních produktů. Rozhodné právo při absenci volby smluvních stran
se nově určuje pouze podle tzv. principu nejužšího spojení smlouvy a právního řádu.
Stanovení takového pravidla tedy předpokládá, že soud při určování rozhodného
práva pro posuzovanou smlouvu musí vzít v potaz všechny relevantní a objektivní
okolnosti navázané na smlouvu243, může to být místo obvyklého pobytu/sídlo
smluvní strany, která má poskytovat plnění pro smlouvu charakteristické, místo
plnění smlouvy apod. Tato právní úprava je tedy podstatně flexibilnější a vymezuje
větší prostor pro soudce, zvažovat jednotlivé faktory, které mohou mít vliv na určení
rozhodného práva pro smlouvu, nicméně na druhou stranu tato flexibilnost může
působit na úkor předvídatelnosti a menší právní jistoty účastníků závazkových
právních vztahů.
Na rozdíl od úpravy obsažené v unijních předpisech, tedy původně v Římské
úmluvě a v současné době Nařízení Řím I., náhradní hraniční určovatel v ZMPS
je koncipován jako „jednostupňové“ pravidlo244, kdy působí pro určení obligačního
statutu samostatně a nepoužívá ani domněnek (jak to bylo v Římské úmluvě)
ani pevných kolizních pravidel doplněných o princip charakteristického plnění (jak
je to v současné době v Nařízení Řím I.).
Nicméně v určitém směru se režim Zákona unijní úpravě přece jen přiblížil, a
to v rámci ustanovení § 24 ZMPS, které upravuje tzv. únikovou doložku, když
stanoví, že „Právní řád, který by se měl použít podle ustanovení tohoto zákona,
je možné ve zcela výjimečných případech nepoužít, jestliže při náležitém odůvodněném
uvážení souhrnu všech okolností věci a zejména důvodného očekávání účastníků
ohledně

použití

jiného

právního

řádu,

by

se

to

jevilo

nepřiměřené

a odporující rozumnému a spravedlivému uspořádání vztahu účastníků. Za těchto
podmínek a nejsou-li dotčena práva jiných osob, se použije právní řád, jehož použití
odpovídá tomuto uspořádání.“

Srov. také PAUKNEROVÁ, Monika, ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ M. a kol. Zákon o
mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, lxxiii, 928 s.,
ISBN 978-80-7478-368-5, s. 601-602.
244 DOBIÁŠ, P., op. cit., sub 239, s. 327.
243
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Z formulace ustanovení § 24 odst. 1 ZMPS tedy vyplývá, že soud nemusí,
či by neměl, použít rozhodné právo určené podle kolizních pravidel v Zákoně, avšak
pouze ve zcela výjimečných případech a za předpokladu že při odůvodněném
uvážení souhrnu všech okolností, mezi které patří zejména důvodné očekávání
účastníků smlouvy, by to bylo považováno za nepřiměřené a odporující rozumnému
a spravedlivému uspořádání poměru stran. Důvodová zpráva k Zákonu zavedení
tohoto institutu zdůvodňuje takto:
„Abstraktní právní normy nemohou předvídat a postihnout všechny
mimořádné situace, které se mohou v soukromoprávních poměrech
v mezinárodních vztazích v životní a společenské realitě vyskytnout. Mohlo by
se tak stát, že by použití určitého práva podle kolizních ustanovení zákona
příkře odporovalo legitimnímu očekávání účastníků. Ustanovení tak
umožňuje poskytnout stranám spravedlivé řešení při určení a použití
použitelného práva. Je třeba zdůraznit, že jde o zcela výjimečné případy.“245
Příkladem důvodného očekávání smluvních stran, které by mohlo být faktorem
ve prospěch vyloučení rozhodného práva určeného podle kolizních norem v Zákoně,
může být případ, kdy smluvní strany měly v úmyslu rozhodné právo pro smlouvy
zvolit, avšak volba jejich práva nebyla účinná.246
5.3.2.3 Úprava spotřebitelských smluv v Zákoně
Ustanovení § 87 odst. 2 ZMPS stanoví, že spotřebitele v řízení probíhajícím
před českým soudem nelze zbavit ochrany, které mu poskytuje české právo, pokud
právní poměr založený spotřebitelskou smlouvou úzce souvisí s územím některého
členského státu Evropské unie, a to ani v případě, pokud bylo pro danou smlouvu
zvoleno nebo i jinak se má použít jiné právo než právo členského státu Evropské
unie. Jinými slovy to znamená, že na spotřebitelské smlouvy, které mají úzký vztah
k území členského státu Evropské unie, nelze v řízení před českými soudy aplikovat
právní řád nečlenského státu, a to ani v případě, že by na něj odkazovala kolizní
norma nebo šlo o právo zvolené smluvními stranami. Účelem této úpravy je zamezit,

245
246

Důvodová zpráva k ZMPS – str. 53 – 54.
Srov. PAUKNEROVÁ, M., 2014, op. cit., sub 240, s. 152.
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aby spotřebitel nebyl zbaven ochrany, kterou zajišťují unijní předpisy, tím, že
v rámci smlouvy bude zvoleno právo cizího státu.247
5.3.2.4 Některé pojistné smlouvy
Ustanovení § 87 odst. 3 ZMPS připouští volbu práva smluvními stranami.
V případě, že si smluvní strany právo nezvolí, jako hraniční určovatel má posloužit
místo obvyklého bydliště pojistníka. Na rozdíl od předchozí právní úpravy
v § 10 odst. 2 písm. d) ZMPSaP však bylo nově v Zákoně upuštěno od podmínky
zakotvení faktoru času, obvyklé bydliště pojistníka se má posuzovat bez ohledu na
jeho bydliště v okamžiku uzavření pojistné smlouvy.248
Ze shora uvedeného však vyplývá jen omezený dosah tohoto ustanovení,
když bude použitelné jen na určité typy pojistných smluv, které jsou explicitně
vyňaty z působnosti Nařízení Řím I. podle jeho článku 1 odst. 2 písm. j) a dále na
případy výslovně uvedené v článku 7 odst. 3 písm. a), b) a e) Nařízení Řím I.
5.3.2.5 Dočasné užívání ubytovacího zařízení, tzv. timeshare
Ustanovení § 87 odst. 4 ZPMS doslovně implementovalo ustanovení směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2008/122/ES, upravující ochranu spotřebitele ve
vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.
Smyslem tohoto ustanovení (obdobně jako v odstavci 2) je v řízení probíhajícím
před českými soudy poskytnout spotřebiteli ochranu, které nemůže být zbaven ani,
pokud by mělo být rozhodným právem právo cizího (nečlenského) státu, a to za
předpokladu, že se dotčená smlouva nachází na území Evropské unie, nebo
podnikatel v souvislosti s dotčenou nemovitostí vykonává svou činnost na území
členského státu Evropské, respektive na toto území výkon své činnosti jakkoli
směřuje. Rozdíl mezi charakterem této úpravy a ustanovením odstavce 2 spočívá
v tom, že se nijak nevymezuje co do zvoleného práva, lze však jen stěží předpokládat,
že by takto určené rozhodné právo mělo z ustanovení tohoto ustanovení vyloučeno.

247
248

DOBIÁŠ, P., op. cit., sub 239, s. 327.
Srov. také PAUKNEROVÁ, M., 2013, op. cit., sub 243, s. 604.
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Proto je nutno dovozovat, že spotřebitel ani v tomto případě volbou práva nemůže
být zbaven ochrany, kterou mu zaručují unijní předpisy.249

249

Srov. PAUKNEROVÁ, M., 2014, op. cit., sub 240. s. 154.
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6. ZÁVĚR
Určení obligačního statutu smluvního závazkového vztah s mezinárodním
prvkem při neexistenci volby není záležitosti odkazu na úpravu v rámci jednoho
pramene práva. Soud, který bude rozhodné právo při absenci jeho volby smluvními
stranami hledat, bude nucen nejdříve určit, do působnosti které normy spadá daný
právní vztah. Českého zákona o mezinárodním právu soukromém se použije
v mezích mezinárodních smluv a unijních právních předpisů.
Přes širokou oblast působnosti unijních předpisů o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy, nebylo možné se v práci nezmínit také o české
vnitrostátní právní úpravě, když tato od 1. ledna 2014 zaznamenala významnou
změnu, a to v podobě nového zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu
soukromém, který nahradil zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu
soukromém a procesním. Náhradní hraniční určovatel obsažen v ZMPS je zde na
rozdíl od unijní úpravy koncipován jako jednostupňové pravidlo, nicméně
v porovnání s původním ZMPSaP se v určitém stupni přibližuje Nařízení, když taktéž
obsahuje únikovou klauzuli, na základě které se rozhodného práva určeného podle
základní kolizních pravidel v ZMPS nepoužije, pokud by se to jevilo nepřiměřené a
odporující rozumnému a spravedlivému uspořádání.
Bez ohledu na výše uvedené, má pro naše právní prostředí při určování
obligačního statutu smlouvy největší dosah své působnosti unijní právo, a to
konkrétně Nařízení Řím I., jehož úpravě náhradního hraničního určovatele byl také
v této práci poskytnut největší prostor.
Nařízení Řím I. nahradilo v oblasti úpravy rozhodného práva pro smluvní
závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních
řádů Římskou úmluvu, která je však ještě v dnešní době aplikovatelná na právní
vztahy vzniklé do 16. prosince 2009 a také s ohledem na to, že Dánsko se Nařízení
neúčastní, není tudíž pro něj závazné ani účinné.250

250

Srov. bod 46 Preambule Nařízení Řím I.
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Pokud bychom chtěli shrnout přínosy (či případné nedostatky) právní
úpravy náhradních hraničních určovatelů, budeme zejména vycházet z článku 4
Nařízení Řím I. Ačkoliv se v porovnání s formulací článku 4 Římské úmluvy zdá, že
jde o markantní změnu v postupu při určování rozhodného práva při absenci volby,
ve skutečnosti k tak zásadnímu pokroku a posílení právní jistoty v nové úpravě
nedošlo. Pevně daná kolizní pravidla ve většině případů vznikla jen transformací
domněnky charakteristického plnění do fixní normy. V případech však, kdy by pevné
pravidlo bylo žádoucí, jelikož charakteristické plnění pro daný poměr není snadné
určit, budeme opět odkázáni na složité hodnocení jednotlivých ukazatelů smlouvy
a přisuzování jim jejich váhy pro určení právního řádu, se kterým má smlouva
nejužší vztah.
I přes tyto nedostatky je však zřejmé, že by až příliš kazuistický výčet
jednotlivých kolizních ukazatelů nečinil nic dobrého a i flexibilita prvků je pro tuto
úpravu žádoucí. Nicméně pokud tvůrci Nařízení zvolili takovouto koncepci článku 4,
měla být jeho systematice věnována větší pozornost. Proto také bez dalšího
nemůžeme hovořit o razantním posílení právní jistoty. Za další nedostatek považuji
také zejména to, že Nařízení neposkytuje (a to ani v Preambuli) žádný návod, jak
zacházet se subsidiárním pravidlem či únikovou klauzulí ve vztahu k rozhodnému
právu určenému podle pravidel v ustanoveních článku 4 odst. 1 a 2 Nařízení. Až
praxe zřejmě ukáže, zda bude převažovat silné postavení pevných kolizních pravidel
nebo charakteristického plnění, kdy tato budou moci být vyvrácena jen ve zcela
výjimečných a odůvodněných případech. Může se také naopak stát, že budou mít
navrch zastánci slabých pravidel na úkor únikových doložek, kdy soud bude
v každém jednotlivém případě hledat významné ukazatele smlouvy, přestože
obligační statut bude celkem snadno identifikovatelný podle obecných pravidel
v článku 4 odst. 1 a 2 Nařízení Řím I.
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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka

Význam zkratky

Bruselská úmluva

Bruselská úmluva o pravomoci soudů a výkonu
rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze dne 27.
září 1968

ČR

Česká republika

EK

Evropská komise

ES / Společenství

Evropská společenství nebo Evropské společenství

EU

Evropská unie

EU/ES

Evropská unie/Evropská společenství

INCOTERMS

Mezinárodní obchodní termíny vydávané Mezinárodní
obchodní komorou v Paříži, poslední verze z roku 2010

MPS

Mezinárodní právo soukromé

Nařízení Brusel I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
obchodních věcech

Nařízení Brusel IIa

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003/ES o příslušnosti a
uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a
ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení
(ES) č. 1347/2000

Nařízení o dědictví

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 650/2012
ze dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném právu,
uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu
veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření
evropského dědického osvědčení (Úř. Věst. EU L 201/107,
27. července 2012)

Nařízení o výživném

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o
příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu
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rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností (Úř. věst.
EU, L 7/1, 10. ledna 2009)
Nařízení Řím I. / Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008
Nařízení

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

Nařízení Řím II.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007
ze dne 11. července 2007, o právu rozhodném pro
mimosmluvní závazkové vztahy

Návrh

Nařízení

Návrh

/ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), COM
(2005) 650 v konečném znění (Proposal for a Regulation
of the European Parliament and the Council on the law
applicable to contractual obligations (Rome I) COM(2005)
650 final 2005/0261 (COD)

PECL

Principy evropského smluvního práva (Principles of
European Contract Law)

Preambule
Římská

úmluva

Preambule Nařízení Řím I.
/ Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové

Úmluva

vztahy, č. 64/2006 Sb. m. s.

SES

Smlouva

o

založení

Evropského

společenství

(konsolidované znění 1992, Úř. věst. C 224/1, 31. srpna
1992)
Soudní dvůr / Soudní Soudní dvůr Evropské unie. Tato zkratka je používána i
dvůr EU / SDEU

pro případy, kdy jsou v práci zmíněny i rozhodnutí vydaná
tehdejším Evropským soudním dvorem (před účinností
Lisabonské smlouvy)

SFEU / Lisabonská Smlouva o fungování Evropské unie, která vstoupila
smlouva

v platnost 1. prosince 2009. Úř. věst. C 83, 30. března 2010

UNCITRAL

Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu (United
Nations Commission on International Trade Law)
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UNIDROIT

Mezinárodní ústav pro sjednocování soukromého práva
(International Institute for the Unification of Private Law)

Vídeňská úmluva

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
160/1991 Sb.)

Zelená kniha

Zelená kniha o přeměně Římské úmluvy z roku 1980 o
právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy na
nástroj Společenství a její modernizaci (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

ZMPSaP

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

ZMPS nebo Zákon
Zpráva

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Giuliano- Report on the Convention on the law applicable to

Lagarde / Zpráva

contractual obligations by Mario Giuliano, Professor,
University of Milan (who contributed the introduction ant
the comments on Articles 1, 3 to 8, 10, 12 and 13), and Paul
Lagarde, Professor, University of Paris I (who contributed
the comments on Articles 2, 9, 11 and 14 to 33), Official
Journal No C 282, 30. 10. 1980
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SUMMARY
A title of the Thesis:

„LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE ABSENCE OF CHOICE“
The current choice of law rules designating the applicable law to contractual
obligations in the absence of parties’ choice can be found in multiple legal sources,
depending on the level of regulation. During the course of determining the
applicable law for the contract, a court shall at first consider, whether to use
International, European or Interstate rules of private international law.
The core of this thesis is based on the choice of law rules included in
Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council
of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligation (Rome I), hereinafter
only as ‘the Regulation’, and especially on its Article 4. The Regulation aimed to
enhance certainty, to overcome interpretative difficulties and to modernise the
choice of law rules of the Convention on the law applicable to contractual obligations
of 1980 (hereinafter only as ‘Rome Convention’). Hence, this thesis´ purpose is to
critically consider, whether all the above mentioned aims has been achieved.
The thesis is composed of six chapters, the first chapter is an introduction,
the last one contains summary. Chapter two provides the reader with historical
overview of private international law theory and in its second part it deals with
principle of party autonomy in contract to choose its applicable law. This chapter is
considered to be an important introduction to the main content of the thesis as the
choice of law rules creates necessary basis of knowledge if we want to deal with
applicable rules in the absence of choice.
The third chapter consists of the rules designating applicable law in the
absence of parties’ choice according to the Rome Convention. The Article 4 of the
Rome Convention has been criticised for its difficulty of determining characteristic
performance rule in some complicated contracts. The other drawback has been seen
in relation between the general presumption in paragraph 2 (and also special
presumptions in para 3 and 4) and escape clause, due to is ambiguity. The
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uncertainty should have been reduced by transformation of the Convention into the
Rome I Regulation. The chapter four presents changes that have been made on the
process of determining the applicable law of a contract in the absence of parties’
choice. The advantages and drawbacks of the Regulation are considered in
accordance with the aims and results. The primary object of the new Article 4 shall
be a certainty implemented through a set of hard-and-fast rules in Article 4 (1)
accompanied by the characteristic performance rule in 4(2). On the other hand, the
Article 4 introduces also required flexibility in a form of escape clause and the
closest connection rule. To sum it up, the chapter four shows that the radical changes
in systematics of the Article 4 do not lead to expected improvement and do not
actually reduce uncertainty of the contractual parties.
Finally, the last substance-matter chapter deals with Czech private
international law represented by new Act effective from 1 January 2014. However,
it must be highlighted, that applicability of Czech private international law is limited
by the scope of other international and European conflict of law rules. Nevertheless,
if there is no international convention and the relevant contract does not fall neither
within the scope of the Rome Convention nor the Regulation, the Czech private
international law shall apply. There is a new Act No 91/2012 Coll., on Private
International Law effective from 1 January 2014 having replaced the Act No
97/1963 Coll., on Private International and Procedural Law, which can still be
applicable for contracts entered into before 1 January 2014.
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ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE
Účelem této práce je vymezit a zhodnotit způsob úpravy kolizních pravidel
pro určení obligačního statutu u smluvních závazkových právních vztahů
v případech, kdy si jej smluvní strany nezvolily. Tato úprava je obsažená
v mezinárodních, unijních i vnitrostátních pramenech práva, proto je vždy nutno
podrobně zkoumat rozsah působnosti normy aplikovatelné na daný případ.
Středem pozornosti této práce je unijní úprava, a to zejména článek 4 Nařízení
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), které nabylo účinnosti
dne 17. prosince 2009 a použije se na smluvní závazkové vztahy podle občanského
a obchodního práva v případě kolize právních řádů a za předpokladu, že si rozhodné
právo účastníci smlouvy nezvolili.
Nový článek 4 Nařízení měl posílit právní jistotu a překonat interpretační
potíže, které byly tolik vytýkané úpravě náhradních hraničních určovatelů v Římské
úmluvě. Právní jistota měla být vyjádřena prostřednictvím pevných hraničních
určovatelů obsažených v článku 4 odst. 1 Nařízení, které byly doplněny pravidlem
charakteristického plnění. Na druhou stranu určitá flexibilita měla být zajištěna
prostřednictvím únikové doložky a pravidla nejužšího spojení, které měly možnost
vyloučit aplikaci rozhodného práva zvoleného podle pravidel v odstavcích 1 a 2, za
předpokladu, že by se ukázalo, že smlouva zjevně úžeji souvisí s jiným státem.
Přestože systematika nového článku 4 Nařízení slibovala radikální změny zajišťující
naplnění požadavku právní jistoty a překonání výkladových potíží, již na druhý
pohled je zřejmé, že zamýšlené radikální změny nepřispěly k zásadnímu zlepšení.
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ABSTRACT IN ENGLISH
The aim of this thesis is to determine and evaluate conflict of law rules for
designating the applicable law in contractual obligations in the absence of parties’
choice. Such rules can be found in international, European or national legal sources,
hence the scope of any particular regulation has to be considered in detail. The core
of this thesis shall be the European private international law, especially the Article
4 of the Regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I),
effective from 17 December 2009, which shall apply to contractual obligations in
civil and commercial matters in situations involving a conflict of laws, if the
applicable has not been chosen by the parties.
New Article 4 of the Regulation tends to enhance certainty and to overcome
interpretative difficulties in Rome Convention. Required certainty shall be
expressed by introduction of hard-and-fast rules included in Article 4 (1) Regulation
supplemented by the characteristic performance rule in paragraph 2. On the other
hand, flexibility shall be ascertained through escape clause and closest connection
rule, which aims to disregard applicable law designated by paragraphs 1 and 2
in situations when the contract is manifestly more closely connected with another
country. Although the wording and formal changes in Article 4 presumes radical
changes leading to certainty and improvement, in fact, it does not properly achieved
its primary goals.
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