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Úvod
Právo mezinárodního obchodu se při regulaci přeshraničního obchodního styku potýká
s řadou otázek, pro jejichž řešení vnitrostátní právní úpravy často nemají dostatečně adekvátní
prostředky. Účastníky mezinárodního obchodního styku jsou příslušníci různých států, jež mají
často zásadně odlišné právní úpravy a pravidla postupu. Tato skutečnost ve svém důsledku
vede k potížím při interakci odlišných právních úprav různých států, např. při uznávání a
výkonu rozhodnutí v jiném státě, a brání spravedlivému uspořádání poměru sporných stran
s ohledem na jejich legitimní očekávání.
Právě spravedlivé uspořádání soukromoprávních poměrů nejen účastníků obchodního
styku z různých států je cílem mezinárodního práva soukromého. Obchodní styk se ovšem
vyvíjí příliš dynamicky a obchodní aktivity jsou často příliš rozmanité na to, aby národní právní
úpravy, jež se do jisté míry zákonitě vyznačují určitou rigiditou, na tyto změny rychle a účinně
reagovaly. Právě z tohoto důvodu vznikají v rámci obchodního styku, a především toho
mezinárodního, určitá nepsaná pravidla a zvyklosti, které mají zefektivnit obchodní transakce.
Tato pravidla a zvyklosti v oblasti mezinárodního obchodního styku postupem času nabyly
takového významu a obecného uznání mezi obchodníky, že se jim dostalo samostatného
označení – lex mercatoria. S trochou nadsázky je možno říci, že toto odvětví práva1 je stejně
staré, jako právo samotné, neboť obchodní styk, a obchodní zvyklosti, které s ním jsou spojeny,
existuje v historii lidstva tak dlouho, že lze jenom stěží datovat jeho počátky. Ve své podstatě
tvoří lex mercatoria soubor mechanismů a prostředků zejména k uzavírání smluv, které mají
především, avšak nejenom, obchodníkům z různých zemí usnadnit kontraktační proces. Je to
oblast práva, která se rozvíjí nezávisle na jednotlivých státech, státních uskupeních a
politických strukturách. Lex mercatoria zahrnuje mnoho prostředků, které šetří náklady na
kontraktaci a posilují právní jistotu smluvních stran. Je to dynamicky se rozvíjející obor práva,
slouží jako velmi praktický prostředek k odstranění potíží v mezinárodním obchodním styku
způsobených rozdíly mezi právními řády různých států a pružněji reaguje na aktuální trendy
v oblasti mezinárodního obchodu a na potřeby jeho účastníků.
Zatímco někteří odborníci ve sféře obchodního práva již po desetiletí obhajují existenci
lex mercatoria, a jiní ji zase popírají, lex mercatoria si žije svým relativně nezávislým životem,

1

Označení lex mercatoria za odvětví práva je některými autory zásadně odmítáno.
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přispívá k urychlení a ke zjednodušení mezinárodních obchodních transakcí. Nehledě na
všechna možná tvrzení popírající jeho existenci jako právního systému, pravidelně se objevuje i
v rozhodnutích národních soudů a mezinárodních rozhodčích orgánů, jako právní pravidlo, na
základě kterého daný orgán rozhodl.
Tématem této práce je onen právní systém lex mercatoria. Vzhledem k rozsahovým
požadavkům diplomové práce je v této práci věnována menší pozornost historickým kořenům a
počátkům lex mercatoria, a pouze stručně jsou popsány ostatní řádné prostředky regulace
mezinárodních obchodních transakcí, vyjma lex mercatoria. Tato práce si klade za cíl vymezit
pojem lex mercatoria z obsahového hlediska, posoudit význam a úlohu lex mercatoria ve světě
mezinárodního obchodu a v právu mezinárodního obchodu, a popsat historické souvislosti,
které k tomu vedly. Pozornost je věnována i kritice lex mercatoria, zpochybňující jak samotnou
existenci lex mercatoria jako právního systému, tak i kritice zaměřené na používání lex
mercatoria při uzavírání mezinárodních smluv. Druhá polovina je zaměřena na nejdůležitější
normy lex mercatoria, dále problematiku použití lex mercatoria v mezinárodní obchodní
arbitráži a jistá úskalí, která jsou s takovým postupem spojena. Cílem závěrečné kapitoly je
popsat historické souvislosti vzestupu lex mercatoria a jeho aplikace zejména rozhodci
v mezinárodní obchodní arbitráži, shrnutí kritiky použití lex mercatoria v mezinárodní
obchodní arbitráži, vypořádat se s těmito argumenty za pomoci četných literárních zdrojů
zastánců lex mercatoria, a rovněž také přispět k této problematice vlastními úvahami.
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1.

Pojem lex mercatoria

1.1

Vznik a vývoj
Pojem lex mercatoria (z lat. „právo obchodníků“) představuje oblast práva, jejíž povaha

a postavení jsou dodnes předmětem sporů a neshod odborníků věnujících se obchodnímu
právu. Používá se pro něj různých názvů, např. též „transnacionální právo mezinárodních
obchodních transakcí“, nebo „světové právo mezinárodního obchodu“ (angl. „Commercial law
of nations“, „International Commercial Law“, něm. „Welthandelsrecht“). Kromě tradičních
označení se lze se setkat i s až celkem bizarními jako např. franc. „droit spontané“.2 Samotného
označení „lex mercatoria“ bylo poprvé užito okolo roku 1290, a to v anglické právní sbírce
nazvané Fleta.3 Jak uvádí J. Salač4, slovo „lex“ je v tomto případě poměrně zavádějící, neboť
lex mercatoria není ve své podstatě pozitivním právem, ale je to souhrn především obyčejů a
obchodních zvyklostí, které se díky dlouhodobému užívání staly obecně uznávanými pravidly
chování v mezinárodním obchodním styku. V této souvislosti rovněž zdůrazňuje, že mnohem
výstižnějším by bylo označení „ius mercatorium“. S tímto označením se také můžeme u
některých autorů setkat.5
U zrodu tohoto fenoménu stály neformální a neformalizované smluvní vztahy
obchodníků. V roce 1622 britský obchodník Gerard Malynes definoval lex mercatoria jako
„zvykové právo obchodníků“ (přeloženo z angl. „customary law of merchants“) a prohlásil o
něm, že je starší, než jakékoliv psané právo a že je založeno na zásadách rozumu a
spravedlnosti. 6 Vývoj lex mercatoria, jako autonomního práva mezinárodního obchodu, je
zákonitým důsledkem prudkého rozvoje hospodářských a zejména podnikatelských aktivit.
Jedná se o velmi dynamickou oblast práva, jež je schopna díky své flexibilitě odpovídat
různorodým potřebám jednotlivých smluvních partnerů na mezinárodní, resp. nadnárodní
úrovni, a to díky tomu, že je založena na všeobecně uznávaných standardech obchodního
jednání a netrpí tak rigiditou, jíž se vyznačují národní právní řády. Vznik pojmu „nadnárodní“

2

Toopie, S. J.: Mixed International Arbitration: Studies in Arbitration between states and private persons.
Cambridge: GROTIUS PUBLICATIONS LIMITED, 1990, str. 91.
3
Salač, J.: Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. In: Právník, 1998, č. 137/5, s. 409.
4
Salač, J.: Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. In: Právník, 1998, č. 137/5, s. 409.
5
Př.: publikace španělského autora Iglesia Ferreirós „Del Ius Mercatorium Al Derecho Mercantil“.
6
Berger, K., P.: The creeping codification of the lex mercatoria. The Hague: Kluwer Law Int., 1999, str. 1.
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neboli „transnational“ je přisuzován americkému právníkovi P. C. Jessupovi7 s jehož jménem
je spjata např. i prestižní mezinárodní soutěž – „mootcourt“ v oblasti mezinárodního práva
veřejného. Následně pak s tímto pojmem začali pracovat i autoři publikací na téma lex
mercatoria. Odlišení pojmu „nadnárodní“ od pojmu „mezinárodní“ je v této práci uvedeno pro
výstižnější popis povahy obchodních transakcí mezi soukromými obchodníky, a to jak FO, tak i
PO, z různých zemí, pro které je přiléhavější právě označení „nadnárodní“. Naproti tomu
pojem „mezinárodní“ je spíše užíván pro označení vztahů mezi jednotlivými státy jako
subjekty mezinárodního práva veřejného. V této práci jsou oba pojmy užívány promiskue, a to
vždy ve smyslu prvního z výše uvedených pojetí, tedy jako vztahy mezi soukromými subjekty
v obchodním styku přesahující hranice jednoho státu, pokud není výslovně upřesněno, že je
pojem použit v jiném smyslu.
Vzhledem k tomu, že cílem této práce není obecný výklad lex mercatoria, je o historii a
původu lex mercatoria pojednáno pouze okrajově. Kapitola pojednávající o historii lex
mercatoria rovněž ve velké míře vychází z historie mezinárodního práva soukromého, neboť o
vývoji lex mercatoria, jak jej chápeme dnes, můžeme podávat výklad až v souvislosti
s vývojem ve 20. století.

1.1.1 Období před středověkem
Obchodní aktivity v té nejjednodušší formě jsou staré jako lidstvo samo. Nejstarší
objevené právní texty z oblasti Mezopotámie sahají až do období 21. století př. n. l. Pro
obchodní právo a zejména pro lex mercatoria je však významný vývoj až ve starověkém Římě.
Moderní rozvoj lex mercatoria zejména ve 20. století je v mnohém podobný právnímu odvětví
ius gentium neboli „právu národů“, jehož vznik a vývoj ve starověkém Římě byl v mnohém
inspirován stejnými okolnostmi jako moderní vývoj lex mercatoria. Tak např. římské ius
gentium, jež bylo vytvářeno činností tzv. praetora peregrínského, vzniklo mimo jiné proto, že
římské občanské právo ius civile bylo velmi rigidní, kladlo mnoho formálních požadavků, např.
tzv. formule a ceremonie v civilním procesu. Hlavním důvodem však byla skutečnost, že
subjektem římského občanského práva byli pouze nositelé římského občanství, jímž

7

Rozehnalová, N.: Mezinárodní právo obchodní. II. díl. Řešení sporů. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996,
str. 92
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nedisponovali všichni obyvatelé Říma (cizinci, neboli tzv. peregríni), a to až do roku 212, kdy
bylo císařem Caracallou římské občanství uděleno téměř celému mužskému obyvatelstvu
Římské říše. Bylo proto nutné právně upravit běžné obchodní vztahy mezi občany Říma a
ostatními osobami, které toto občanství neměly, neboť s narůstající mocí Říma se stále více
rozvíjel i obchod. Z tohoto důvodu se postupně vyvinulo ius gentium, jež umožňovalo nejen
obchodní styk mezi občany Říma a obyvateli římských provincií, a dalšími cizinci, ale i mezi
cizinci navzájem. Ius gentium bylo jakousi směsí právních pravidel cizích národů (zejména
Řeků), obyčejů středomořského obchodu, římského ius civile a nakonec norem nově
vytvořených, tedy jakési soudní praxe. Kladlo důraz na zásady spravedlnosti a netrpělo
přílišným formalismem jako ius civile. Postupem času dokonce nastal stav, kdy ius civile,
poznamenané rigidními formalistickými omezeními, začalo být silně ovlivňováno ze strany ius
gentium a čerpalo z něj při tvorbě nových právních institutů. Tak např. římský právník Paulus
napsal, že skoro všechny smlouvy v římském právu byly zavedeny po vzoru ius gentium.8

1.1.2 Středověk
Po pádu Římské říše se nadále vliv římského práva omezoval pouze na Římany, a ve
zbytku území původně ovládaném Římskou říší již římské právo ztrácelo svůj vliv. Až do
období 11. - 12. století tak nemůžeme s jistotou říci, nejen, zda a jak se rozvíjelo lex
mercatoria, ale ani mezinárodní právo soukromé jako celek. S rostoucím vlivem náboženských
institucí byly totiž oslabovány a v některých oblastech i zcela odstraněny vlivy a působnost
práva světského, sekularizovaného, jak jej známe dnes, a jeho úlohu přebíralo právo kanonické.
Jiná byla, pravděpodobně, situace v Byzantské říši, která zejména po legislativních reformách
císaře Justiniána navázala, resp. přejala velkou část právního systému klasické starověké
Římské říše a byla tak po dlouhou dobu nositelkou kultury a pokroku v Evropě.
Obchodní aktivity se nepochybně vyvíjely i po pádu Římské říše. Nicméně by bylo
velmi komplikované podat ucelený výklad výhradně o rozvoji lex mercatoria v této době,
kterou nazýváme také „dobou temna“, a to hlavně z důvodu velmi omezených zdrojů, ale
taktéž proto, že si v tehdejší společnosti lze stěží představit právem regulovaný mezinárodní
obchod mezi soukromými subjekty nebo rozhodovací instituce, které by řešily spory těchto

8

Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 21.
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obchodníků a respektování subjektivních práv cizinců vyplývajících z obchodních transakcí
jednotlivými státy.

Obchodní aktivity a jejich regulace v 11. a 12. století
Přibližně v období 11. až 12. století byly položeny základy právní úpravy, kterou
bychom mohli označit jako „středověké právo obchodníků“ (z angl. „medieval law
merchant“9). Jednalo se o svébytný právní režim, jehož smyslem bylo umožnit obchodníkům
uniknout aplikaci místních právních pravidel a předpisů a předejít tak právní nejistotě, jež
pramenila z odlišností právních úprav jednotlivých států a nepředvídatelnosti aplikace práva
feudálními a městskými soudy, orgány místních cechovních sdružení a v neposlední řadě také
církevními institucemi. Rozvoj právní úpravy v této době byl vyvolán prudkým rozvojem
obchodních aktivit, ke kterému přispěly mj. celkový růst obyvatel v mnoha částech světa,
nárůst objemu obchodovaného zboží díky novým obchodním cestám zejména na východ,
křížovým výpravám apod. Již v této době se ustálily zásady mj. dobré víry, zásada zákazu
diskriminace mezi cizinci z různých států, také se ustálilo rozhodování sporů na základě
„ekvity“,

které

bylo

realizováno

v rámci

rozhodčích

procesů

odborníky

v oblasti
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mezinárodního obchodu. Na tomto místě je nutné podotknout, že se nejednalo o systém
závazných pravidel vymahatelných státní, mezinárodní či jinou autoritou. Systém ovšem i
přesto fungoval, neboť strana nerespektující zavedené standardy a způsoby chování by se
vystavovala nebezpečí, že bude „ostrakizována“ ze společnosti obchodníků.

Počátky mezinárodního práva soukromého
Při zkoumání lex mercatoria nelze ponechat bez pozornosti obecné mezinárodní právo
soukromé, jelikož lex mercatoria je jeho jakýmsi podoborem a součástí. Počátek moderního
mezinárodního práva soukromého je spojován s činností tzv. glosátorů ve městech severní

9

Islandia.law.yale.edu: The new Lex Mercatoria and transnational governance [citováno dne 12.3.2014].
Dostupné z: http://islandia.law.yale.edu/alecstonesweet/PDFs/LexMercatoriaTransnationalgovernance.pdf
10
Jednalo se v podstatě o stejné obchodníky a kupce, kteří však v oboru své činnosti požívali autority a dobré
pověsti mezi ostatními obchodníky.
11

Itálie počínaje 13. stoletím. 11 Glosátoři vytvářeli s pomocí tzv. glos (poznámek) do
zákonodárného díla císaře Justiniána, Corpus Iuris Civilis, právní názory. 12 V této době
můžeme pozorovat prudký rozvoj obchodních aktivit zejména v nezávislých italských městech,
která měla různou právní úpravu, již bylo nutné přizpůsobit přeshraničním obchodním
aktivitám obchodníků z různých států. Co se týče regulace mezinárodních obchodních
transakcí, byla v této době preferována aplikace práva soudu neboli lex fori. Ale již v této době
se objevují názory, že soudce má použít to právo, které se jeví „silnější a užitečnější“13, tedy dá
se říci právo vhodnější. Ve 14. století je obzvlášť významnou činnost tzv. postglosátorů a
statutární teorie. Bartolus de Saxoferrato jako první používal pro otázky formy a obsahu
smlouvy práva místa jejího uzavření a pro následky porušení smlouvy práva místa plnění.
Baldus de Ubaldis rozlišoval statuty (zákony vydávané italskými městy) na statuty týkající se
osob (statuta personalia), statuty týkající se věcí (statuta realia) a statuty týkající se úkonů
(statuta mixta).14
Rozvoj obchodu mezi obchodníky z různých států v tomto období přispěl i k rozvoji
obyčejových pravidel a obchodních zvyklostí, které bychom mohli ve své podstatě označit za
lex mercatoria. Dělo se tak především na poli činnosti rozhodovacích institucí, jakými byly
rozhodčí soudy, které v rámci rozhodování přihlížely k obecně uznávaným obyčejům a
zásadám obchodního styku tehdejší doby. Známé jsou některé rozhodovací instituce v jižní
Francii a Itálii z období 13. století nebo např. zvláštní soudy pro obchodní věci v Anglii
z období 12. století.15
Právě v období středověku vznikaly různé sbírky pravidel a zvyklostí, které bychom
mohli označit za lex mercatoria. Nejznámějšími z nich jsou např. dokument obsahující pravidla
a zvyklosti mořského práva z 15. století, v zahraniční literatuře označován jako „The Consulate
of the Sea“, dále sbírka pravidel, zvyklostí a rozhodnutí v oblasti mořského práva pod názvem

11

Toto období se celkově vyznačovalo vzestupem mezinárodní spolupráce práva jako takového. Například v roce
1254 byla mezi německými státy uzavřena mírová dohoda, na jejíž základě měly být budoucí spory řešeny
tribunály; švýcarské kantony a severoitalská města obdobná opatření přijaly již ve 12. století. Zdroj: Born, G.
B.: International Commercial Arbitration. Vol. I. Alphen aan den Rijn (The Netherlands): Kluwer Law
International, 2009, str. 17.
12
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno – Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 87.
13
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno - Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 87.
14
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno – Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 88.
15
Rozehnalová, N.: Mezinárodní právo obchodní. II. díl. Řešení sporů. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996,
str. 21.
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„Little Red Book of Bristol“, publikovaná již ve 13. století nebo např. text známý pod názvem
„Incept Lex Mercatoria, Que, Quad, UI, Inter Quasi Et De Quills Sit“.16

1.1.3 Novověk
Pracovní postup postglosátorů převzali také francouzští právníci 16. století.17 Bertrand
d’Argentré např. jako první zavedl pravidlo v mezinárodním právu soukromém obecně známé
jako „lex situs“, když stanovil, že mj. dědické právo ohledně nemovitých věcí se má řídit
právem polohy nemovitostí. Další francouzský právník Charles Dumoulin zavedl zásadu
„autonomie vůle“, když stanovil, že dosavadní rozlišování statutů má význam pouze tehdy,
když si strany samy nezvolí právní předpis, kterému chtějí podřídit svůj právní poměr. Tedy
možnost volby práva, jak ji známe dnes.
Důležitou událostí, s nedozírným významem pro mezinárodní právo soukromé, byl
Vestfálský mír v roce 1648. V Nizozemí, které tehdy získalo nezávislost, se rozvinulo, na tu
dobu a ve srovnání s okolními zeměmi, velice pokrokové právní myšlení. Byl zdůrazněn
princip suverenity státu, ze kterého pak následně vzešel pojem „mezinárodní zdvořilosti“ (z
angl. „comity of nations“). Bylo konstatováno, že žádný stát nemá povinnost aplikovat na svém
území cizí právo, avšak v zájmu mezinárodní spolupráce a zejména obchodního styku, je
žádoucí přiznat účinky cizího práva i na svém území.
S rozvojem společnosti se ruku v ruce rozvíjelo i právo, zdokonalují se právní řády
jednotlivých států a paradoxně právě rozvoj práva ve formě vydávání vnitrostátních
obchodních kodexů zejména od druhé poloviny 18. století znamenal narušení dosavadního
fungování právních obyčejů a obchodních zvyklostí, tedy i lex mercatoria, mezi jednotlivými
zeměmi. To z toho důvodu, že si státy již veškeré obchodní aktivity a z nich vznikající právní
poměry nadále řídily samy prostřednictvím vnitrostátní právní úpravy. Došlo tím tak v podstatě
k zániku lex mercatoria v podobě, v jaké fungovalo v Evropě po staletí.

16
17

Berger, K., P.: The creeping codification of the lex mercatoria. The Hague: Kluwer Law Int., 1999, str. 213.
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd.. Brno - Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 89.
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1.1.4 Moderní období
S počátkem moderního období v mezinárodním právu soukromém jsou spojována
jména německých právníků Carla Georga von Wächtera a Friedricha Carla von Savignyho.
Wächter odmítal statutární teorii a tvrdil, že soudce má rozhodovat zásadně podle práva svého
státu. Savigny naopak zdůrazňoval vůli stran. Teprve pokud vůle stran chyběla, mělo se podle
Savignyho hledat „sídlo“ právního poměru. „Sídlem“ Savigny rozuměl u závazkových poměrů
- místo plnění; u věcí - místo, kde se nachází věc, a to i u movitých věcí; u osobních právních
poměrů - místo domicilu apod. Toto učení o sídle je dnes sice již překonanou fikcí. Zásluhou
Wächtera a zejména Savignyho ovšem bylo překonání statutární teorie, která se zaměřovala na
statut (právní předpis) a pro něj stanovovala rozsah působnosti, kdežto moderní přístup je
soustředěn na právní poměr, pro který se vyhledává vhodný aplikovatelný právní řád.

Internacionalistická a pozitivistická škola
Důležitým pro vývoj lex mercatoria se jeví také myšlení internacionalistické školy,
zejména postoj italského autora Manciniho18, který tvrdil, že mezinárodní právo přikazuje
jednotlivým státům, aby respektovaly právní řád každé osoby určený podle její příslušnosti.
Proti tomuto přístupu se stavěla pozitivistická škola, která argumentovala, že pramenem
mezinárodního práva soukromého je neomezená moc a vůle zákonodárce každého státu, tudíž ji
nemůže být nic přikázáno, ani mezinárodním právem.19
V internacionalistické škole a jejím učení lze spatřovat velký přínos pro lex mercatoria,
neboť uznání práva jednoho státu státem jiným je nezbytným předstupněm k tomu, aby se
v budoucnu dospělo i k uznání cizího práva, v tomto případě nadnárodního, kterým je lex
mercatoria. Nejedná se samozřejmě o záruku, že se k takovému přístupu dospěje v nějaké
konkrétní době, ale na druhou stranu nebylo-li by státy uznáváno právo cizích států, jistě by
nemohlo být ani řeči o uznání právních předpisů cizích nestátních útvarů, jakými jsou např.
Pařížská obchodní komora, Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo apod.20

18

Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno - Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 92.
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno – Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 92.
20
K těm podrobněji v kapitole 3.
19
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1.2

Moderní lex mercatoria jako součást práva mezinárodního obchodu

1.2.1 Právo mezinárodního obchodu
Pojem lex mercatoria je nerozlučně spjat s pojmem práva mezinárodního obchodu a
mezinárodního obchodu jako takového. Pro účely této práce je nutno hned v úvodu k této
problematice přesně vymezit, v jakém smyslu je zde chápáno právo mezinárodního obchodu.
Právo mezinárodního obchodu se tradičně vymezuje jako účelově uspořádaný soubor právních
norem z různých právních odvětví a různého původu, které spojuje jejich společný účel
upravovat

právní

poměry

vznikající

při

uskutečňování

mezinárodního

obchodu

a

mezinárodního hospodářského styku vůbec. 21 V nejširším smyslu právo mezinárodního
obchodu zahrnuje soubor tří druhů obchodních vztahů, a to: a) vztahy mezi státy a
mezinárodními organizacemi, b) vztahy mezi státem a podnikatelem realizujícím činnost mající
vztah k zahraničí a c) vztahy mezi mezinárodními (soukromými) obchodníky (FO i PO)
navzájem. Vztahy uvedené v písm. a) a b) nebudou předmětem pozornosti v této práci, neboť
se jedná v případě písm. a) o vztahy upravené mezinárodním právem veřejným, resp. jeho
zvláštní částí - mezinárodním ekonomickým právem а v případě písm. b) o vztahy upravené
klasickým vnitrostátním veřejným právem. 22 Nadále bude pojem „právo mezinárodního
obchodu“ v této práci používán v pojetí definice uvedené v úvodu této kapitoly ve spojení
s právními poměry uvedenými v písm. c).
Právní poměry vznikající v mezinárodním obchodním styku jsou soukromoprávními
poměry obsahujícími mezinárodní prvek, jejichž výklad je předmětem mezinárodního práva
soukromého. Právo mezinárodního obchodu nelze pokládat za jedno z odvětví vnitrostátního
právního řádu, jakými jsou např. občanské právo, obchodní právo, správní právo atd.
Mezinárodní obchod je upraven různými právními normami různého původu, které se liší
rovněž rozsahem aplikace a mírou závaznosti. Právo mezinárodního obchodu nalezneme v
následujících pramenech (ve smyslu formálním):
a) mezinárodní úmluvy obsahující hmotněprávní ustanovení, které přímo upravují
některé soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem, tzv. přímé normy (př.
Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží),

21
22

Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a spol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: A. Čeněk, 2008, str. 17.
Rozehnalová, N.: Právo mezinárodního obchodu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2010, str. 20.
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b) mezinárodní, popř. nadnárodní úmluvy obsahující kolizní úpravu některých
soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem (př. Římská úmluva z r.
198023 a Nařízení Řím I24 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy),
c) vnitrostátní veřejnoprávní normy vytvářené jednotlivými státy, které vytvářejí
určitý

prostor

a

prostředí

pro

uskutečňování

hospodářských

aktivit

podnikatelskými subjekty, a to i zahraničními (př. finanční právo, devizové
předpisy apod.),
d) vnitrostátní soukromoprávní normy vytvářené jednotlivými státy, a to:
i.

obecné soukromoprávní normy, které se uplatní na soukromoprávní
poměry s mezinárodním prvkem, pakliže se na daný vztah uplatní
právní řád, jehož jsou součástí, a to na základní kolizní normy nebo na
základě volby práva, a

ii.

soukromoprávní normy obsahující zvláštní hmotněprávní úpravu
soukromoprávních poměrů v mezinárodním obchodním styku, mezi něž
zahrnujeme jednak základní právní předpis upravující soukromoprávní
poměry s mezinárodním prvkem - zákon č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“), ale také speciální
ustanovení v ostatních zákonech, např. v dnes již neúčinném zákoně č.
513/1991 Sb., obchodním zákoníku šlo o ust. § 729 až § 750, jež byla
určena pouze pro určité skupiny právních vztahů v mezinárodním
obchodním styku; jednalo se o přímé normy, jichž se použilo teprve
v těch případech, ve kterých se na základě kolizní normy použil právní
řád, jehož jsou součástí (české právo),

e) procesní normy upravující řízení ve věcech mezinárodního obchodního styku;
patří sem úprava rozhodování sporů z mezinárodního obchodu, zejména otázky

23

Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 19. června
1980 (Římská úmluva z r. 1980).

24

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I)
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pravomoci ve vztahu k cizině, uznání a výkonu cizích rozhodnutí, rozhodčího
řízení a uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů apod.

1.2.2 Vznik moderního lex mercatoria
Vzniku lex mercatoria v dnešním moderním pojetí předcházel dlouhý vývoj. Od
pouhých nepsaných obchodních zvyklostí až do současného stavu, kdy jsou mezinárodními
organizacemi vydávány právní dokumenty, které usnadňují obchodní styk obchodníkům po
celém světě. Je sice pravdou, že v každé více méně civilizované společnosti, která byla schopna
prosadit koncept svobodné smluvní směny zboží, musely existovat pravidla a zásady, které
byly ve společnosti a v obchodních kruzích obecně uznávané a dodržované. V opačném
případě by jakékoli smluvní, svobodné obchodní aktivity nepřipadaly v úvahu. I takové
primitivní, leč naprosto esenciální zásady chování v obchodním styku, jako např. pacta sunt
servanda, by se daly označit za jakýsi samostatný soubor právních pravidel vytvářený
obchodníky. Nicméně zmiňujeme-li se o lex mercatoria v moderním pojetí tohoto institutu,
potom se ocitáme až ve 20. století. I před tím sice existovaly jisté snahy upozornit na
samostatnost a svébytnou povahu některých obchodních zvyklostí a zavedených způsobů
chování, jež by se daly označit za lex mercatoria, avšak nikdy nedosáhly větších úspěchů a
s kodifikační vlnou v 19. století tyto snahy definitivně ztratily veškerou pozornost. Zejména po
druhé světové válce díky prudkému rozvoji mezinárodního obchodu dochází také k rozkvětu
teorie lex mercatoria. Tento rozkvět byl způsoben hlavně potřebou právně regulovat
nadnárodní obchodní transakce a zároveň neklást zbytečné překážky rozvoji mezinárodního
obchodu.

Zakladatelé doktríny lex mercatoria
Existuje celá řada autorů různých publikací a odborníků, kteří se zasadili o vytvoření
moderní doktríny lex mercatoria. Od 60. let 20. století zastánci tzv. nadnárodního světového
obchodního práva (z angl. „transnational world trade law“ 25 ) upozorňovali na existenci
samostatné a svébytné kategorie práva obchodníků. Mezi zakladatele této doktríny patřili např.
německo-britský právník a velmi vlivný autor Clive M. Schmitthoff, jenž je známý především
25

Berger, K., P.: The creeping codification of the lex mercatoria. The Hague: Kluwer Law Int., 1999, str. 1.
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tím, že „znovuobjevil“ a od roku 1957 rozvíjel teorii „new law merchant“26, dále chorvatský
univerzitní profesor Aleksandar Goldštajn nebo také dánský profesor práva a první předseda
Komise pro evropské smluvní právo Ole Lando a mnoho dalších. J. Salač27 například spojuje
vznik moderní doktríny lex mercatoria se čtyřmi jmény: Edouardem Lambertem, výše
zmíněným Clivem M. Schmitthoffem, Bertholdem Goldmanem a Philippem Kahnem.
Edouard Lambert, francouzský právník a významná osobnost z oboru komparativního
práva z první poloviny 20. století, již na konci dvacátých let 20. století upozornil na skutečnost,
že se obchodníci při mezinárodních obchodních transakcích neřídí pouze národními právními
řády a rozhodnutími, ale do jisté míry si pro určité otázky vyvinuli jakési vlastní právo tvořené
obecnými obchodními podmínkami, obchodními zvyklostmi a činností arbitráže.
Z chronologického hlediska je druhým autorem v pořadí Clive M. Schmitthoff. Bylo by
těžké přecenit přínos, který měl tento autor pro doktrínu lex mercatoria. V 50. letech 20. století
rozvinul Schmitthoff teorii „new law merchant“. Také vychází ze zvláštní povahy
nadnárodních obchodních transakcí. Na rozdíl od Lamberta ale do práva regulujícího tyto
transakce zařazuje především mezinárodní úmluvy, unifikované právní úpravy a obchodní
zvyklosti. I když také Schmitthoff klade stěžejní důraz na obchodní zvyklosti, jejichž tvorba je
ovlivňována mezinárodními organizacemi a mezinárodními profesními svazy. Schmitthoff na
jednu stranu podtrhuje autonomní povahu svého new law merchant, na druhou stranu však
neopomíjí fakt, že např. vykonatelnost arbitrážních nálezů v rámci mezinárodních obchodních
sporů je podmíněna uznáním národním právem státu, ve kterém mají být vykonány. Tudíž není
na místě pojednávat o new law merchant jako o právním systému na národních právních řádech
absolutně nezávislém. Některé Schmitthoffovy teze ovšem nelze přijímat beze zbytku. Tak je
tomu např. s teorií o tzv. „self-regulatory contract“28, která stanoví, že smlouvu lze podřídit
sjednaným smluvním pravidlům a vyloučit tak dopad jakéhokoliv právního řádu.

26

Cheng, Ch.: Clive M. Schmitthoff’s Select Essays on International Trade Law. AD Dordrecht (The Netherlands):
Martinus
Nijhoff
Publishers,
1988,
str.
96
[citováno
dne
18.3.2014].
Dostupné
z:
http://books.google.cz/books?id=ieD5nT0ndHcC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=new+law+merchant+schmitthof
f&source=bl&ots=k2mBcYX0P_&sig=Pl5LI-AbD5c92PWfLsnQBBLCt4&hl=en&sa=X&ei=JEMoU6GZH8Gs7QbQqoGYCw&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=new%20la
w%20merchant%20schmitthoff&f=false
27
Salač, J.: Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. In: Právník, 1998, č. 137/5, s. 411 – 414.
28
Cheng, Ch.: Clive M. Schmitthoff’s Select Essays on International Trade Law. AD Dordrecht (The Netherlands):
Martinus Nijhoff Publishers, 1988, str. 182 [citováno dne 18.3.2014]. Dostupné z:
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Přibližně ve stejné době jako Schmitthoff rozvijí teorii lex mercatoria i třetí z výše
zmíněných zakladatelů - Berthold Goldman, francouzský právník rumunského původu. Jádrem
Goldmanovy koncepce byly obyčejové právo a obchodní zvyklosti odvozené z francouzské
právní praxe, jež však byly obecně respektovány obchodníky i za hranicemi Francie na
nadnárodní úrovni. B. Goldman rovněž upozorňuje, že obecná platnost těchto norem již
nezávisí na vůli stran, zda je zahrnou do obsahu svých smluv. K vyplňování mezer, které
mohou vzniknout při aplikaci jiných norem lex mercatoria, pak měly sloužit „obecné právní
zásady“ uznávané všemi státy. Skutečně průlomovou byla teze, že kromě toho, že lex
mercatoria obsahuje obecně platné normy, které se na nadnárodní obchodní transakce uplatní
spolu s vnitrostátním právem toho kterého státu, mohou strany přímo zvolit lex mercatoria jako
rozhodné právo a v takovém případě je vyloučena aplikace jak dispozitivních, tak i kogentních
ustanovení vnitrostátního práva s výjimkou imperativních norem a výhrady veřejného pořádku
daného státu.
Posledním ze čtyř osobností, se kterými J. Salač spojuje vznik teorie lex mercatoria je
Philippe Kahn, který byl silně ovlivněn učením Bertholda Goldmana. Kahn zdůrazňoval
subjekty mezinárodního obchodu - mezinárodní obchodní společenství. Na toto společenství
nahlíží jako na „organizovaný a samoregulující organismus“29, oněmi regulemi jsou pak podle
Kahna zvyklosti, obecné podmínky, typicky používané smluvní doložky a obecné právní
zásady.

Moderní pojetí lex mercatoria
Teprve ve 20. století můžeme pozorovat ustálení některých pravidel postupu
v mezinárodním obchodním styku, které můžeme díky jejich povaze, častému používání
obchodníky z různých zemí, uznání jako platných pravidel chování a v některých případech
dokonce také jejich soukromé kodifikaci označit za lex mercatoria. Zejména obchodní
podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla, která již nejsou pouhými obyčeji, ale
naopak díky ustálenému používání v mezinárodním obchodním styku a uznání jako závazných
pravidel chování nejen samotnými obchodníky, ale i mezinárodními institucemi se z nich stala

LCt4&hl=en&sa=X&ei=JEMoU6GZH8Gs7QbQqoGYCw&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=new%20la
w%20merchant%20schmitthoff&f=false
29
Salač, J.: Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. In: Právník, 1998, č. 137/5, s. 414.
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obecně uznávaná 30 pravidla chování, která vždy slouží přinejmenším jako interpretační
vodítko, často však také navíc stanoví konkrétní způsob chování. Tato pravidla poté rovněž
pomáhají řešit spory vznikající z mezinárodního obchodního styku, a to nejčastěji v rámci
mezinárodních obchodních arbitráží.
V současnosti pojmem lex mercatoria v nejširším pojetí označujeme systém obecných
principů a obyčejových norem, které vznikly a jsou běžně používány v rámci mezinárodního
obchodního styku a nemají svůj původ v legislativní činnosti jednotlivých států, ať už
vnitrostátních zákonodárných orgánů, nebo na mezinárodní, resp. mezivládní úrovni.31 Různá
vymezení pojmu lex mercatoria se liší mj. také podle toho, jaký přístup zaujímá autor k tomuto
systému právních norem. Můžeme se tak setkat jak s přístupem degradujícím povahu a význam
lex mercatoria na pouhé obecné principy32, tak i s označením lex mercatoria jako samostatného
právního odvětví. 33 Za zvláště zdařilou považuje autor této práce následující definici lex
mercatoria: „internationally accepted principles of law governing contractual relations“ 34 ,
kterou bychom mohli přeložit jako „mezinárodně uznávané zásady práva upravující smluvní
vztahy“. V otázce uznání právních principů jako norem lex mercatoria a přípustnosti jejich
aplikace se v literatuře setkáváme s následujícími požadavky: a) obecnost principů, tj. skutečně
existující principy a pravidla v určitém prostředí, b) obě strany právního poměru musí být
obchodníky, c) dostatečně dlouhá doba, po kterou dané principy platí a d) právní význam
principů (opinio necessitatis), tj. dostatečná důležitost a potřebnost dodržování daného
principu.35
Pod pojem lex mercatoria v současnosti zařazujeme zejména mezinárodní obchodní
zvyklosti, mezinárodní vykládací pravidla, vzorové smlouvy a obchodní podmínky.36 Nejedná
se však o taxativní výčet, neboť ne všichni odborníci se shodují na tom, co všechno zahrnout
do lex mercatoria. Ani typové vymezení jednotlivých předpisů a pravidel lex mercatoria není
jednotné, jelikož tato pravidla často plní vícero funkcí. Tak např. mezinárodní vykládací

30

I když nikoli obecně závazná.
Zde myšleno v rámci spolupráce mezi státy v rozsahu mezinárodního práva veřejného.
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Bělohlávek, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 614.
33
Rozehnalová, N.: Právo mezinárodního obchodu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2010, str. 201.
34
D’Arcy, L., Murray, C., Cleave, B.: The Law and Practise of International Trade. London: Sweet & Maxwell,
2000, str. 478.
35
Shmatenko, L.: Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive Law? In: Czech (& Central
European) Yearbook of Arbitration. 2013, Volume III, str. 106.
36
Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a spol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: A. Čeněk, 2008, str. 218.
31

20

pravidla a zejména doložky vydávané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži je zároveň
možné označit za soukromou kodifikaci mezinárodních obchodních zvyklostí.37
Přístupy a teoretické koncepce lex mercatoria se liší podle jednotlivých autorů.
Společným znakem všech nadnárodních (z angl. „transnational“) 38 teorií a přístupů k lex
mercatoria je výchozí myšlenka existence právních norem, které ve svém souhrnu tvoří právní
rámec mezinárodních obchodních transakcí.39 Nehledě na rozdíly v jednotlivých přístupech
k lex mercatoria, ve všech z nich najdeme prvky komparativního práva, obchodní zvyklosti,
zavedené praxe a dále právní principy a standardy aplikované v praxi při řešení nadnárodních
obchodních sporů, jejichž aplikace se vesměs řídí obecným cílem spravedlivého a rozumného
vyřešení sporu. Takový přístup slouží k odstranění nejistoty a nepředvídatelných důsledků, ke
kterým může vést aplikace výlučně vnitrostátního práva na právní poměry s mezinárodním
prvkem. Nejenom aplikace hmotného vnitrostátního práva daného státu, ale ani aplikace
hmotného práva jiného státu na základě kolizních norem daného státu nemusí být vždy
adekvátní k řešenému sporu. Podrobnější pojednání o jednotlivých dokumentech a pravidlech
lex mercatoria, jejich významu a použití v obchodní praxi je předmětem kapitoly 3 a kapitoly 4.

2.

Regulace mezinárodního obchodu a lex mercatoria

2.1

Mezinárodní obchodní transakce
Pojem mezinárodní obchodní transakce můžeme zjednodušeně popsat jako mezinárodní

obchod. Tedy jakákoli obchodní operace v rámci podnikatelského vztahu mezi dvěma a více
subjekty, která přesahuje hranice jednoho státu. Zmiňujeme-li se o mezinárodním obchodu a o
právu mezinárodního obchodu jako takovém, pak je důležité si stanovit, v jakých situacích se
vlastně jedná o mezinárodní obchod. Prima facie je tato otázka jasná a vzhledem ke slovu
„mezinárodní“ by neměla působit větších obtíží. Není tomu ovšem vždy tak. Aby se konkrétní
obchod, tedy konkrétní soukromoprávní poměr, posuzoval jako mezinárodní, je důležité
stanovit, zda je zde přítomen tzv. mezinárodní prvek. V některých členských státech EU se pro
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něj také používá pojem „přeshraniční vztah“.40 Obecně jsou tyto vztahy předmětem úpravy
norem mezinárodního práva soukromého. V českém právním řádu je tato oblast práva
s účinností od 1. 1. 2014 upravena v ZMPS.
Pojem mezinárodní prvek se v ZMPS sice užívá (§ 1), ale není v něm výslovně
definován. Legální definice mezinárodního prvku tak chybí. Mezinárodní prvek v právním
poměru je dán tehdy, je-li zde dán vztah k zahraničí, a to buď u subjektu právního poměru, u
skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního poměru (tedy nikoli jakékoliv
skutečnosti související s daným právním poměrem), u předmětu právního poměru, anebo je
právní poměr závislý nebo právně souvisí s jiným právním poměrem, který se řídí cizím
právem. Odborná veřejnost se shoduje, že mezinárodní prvek musí být nezanedbatelný a jeho
vztah k zahraničí musí být významný. 41 Vzhledem k tomuto požadavku významnosti a
nezanedbatelnosti potom není překvapující, že v praxi mohou nastat případy, kdy daný
soukromoprávní poměr sice obsahuje onen mezinárodní prvek, avšak vzhledem k očekávání
stran by se zacházení s případem jako se soukromoprávním poměrem s mezinárodním prvkem
zjevně muselo jevit jako nepřiměřené. Jako příklad takového zanedbatelného prvku lze uvést
situaci, kdy si dva občané České republiky uzavřou kupní smlouvu na území ČR, jejímž
předmětem je prodej určitého výrobku, který byl vyroben v zahraničí. Naproti tomu jsou
situace, ve kterých by existence dostatečně významného, nezanedbatelného prvku nemohla být
zpochybněna, např. kdyby ve výše uvedeném příkladu byla smlouva tentokrát uzavřena
v zahraničí anebo/a bylo dohodnuto, že výrobek bude kupujícímu dodán rovněž v zahraničí.
Soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem rozlišujeme na soukromoprávní
poměry s relativně mezinárodním prvkem, nebo také zahraniční vnitrostátní vztahy a na
soukromoprávní poměry s absolutně mezinárodním prvkem. V prvním případě se jedná o
soukromoprávní poměry, které mají vztah pouze k jedinému státu a orgánům tohoto státu by se
jevily jako vnitrostátní vztahy42. Naopak v případě soukromoprávních poměrů s absolutně
mezinárodním prvkem je přítomnost mezinárodního prvku zcela zřetelná pro orgány
kteréhokoliv státu, např. v případě uzavření manželství příslušníky různé státní příslušnosti.
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Takové vztahy mají ve svých prvcích vztah ke dvěma či více státům. 43 Toto rozlišení
mezinárodních prvků na relativní a absolutní je významné jednak z praktických důvodů, ale
také proto, že pouze soukromoprávní poměry s absolutně mezinárodním prvkem je vhodné
upravovat prostřednictvím mezinárodních unifikačních právních předpisů. V praxi tomu tak
často i je, jako příklad lze uvést čl. 1 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží, publikované v ČR jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.
(Vídeňská úmluva), který stanoví, že se Úmluva vztahuje na smlouvy mezi stranami, které mají
svá místa podnikání v různých státech.
V této souvislosti je nutné podotknout, že výše uvedený stručný výklad k pojmům
mezinárodního obchodu, právu mezinárodního obchodu a soukromoprávního poměru s
mezinárodním prvkem, nikterak nenaznačuje, že by se lex mercatoria nemohlo uplatnit i v ryze
vnitrostátních vztazích. Smluvní strany si v zásadě mohou zvolit jinou právní úpravu svého
právního poměru, tedy odkázat na předpisy lex mercatoria nehledě na to, že v jejich případě
neexistuje žádný mezinárodní prvek, a to za předpokladu, že takový postup nebude v rozporu s
nutně použitelnými normami daného státu a s veřejným pořádkem (tzn., že příslušný státní
orgán neuplatní výhradu veřejného pořádku). Problematičtější je otázka dobrých mravů a
kogentních norem příslušného vnitrostátního práva. U dobrých mravů lze soudit, že musí být
respektovány a nelze je ujednáním smluvních stran porušit obzvlášť vzhledem k tomu, že
důvodová zpráva k § 4 ZMPS nově do pojmu veřejný pořádek vtahuje právě i kategorii
dobrých mravů. U kogentních norem si už nemůžeme být tak jisti, neboť odkaz smluvních
stran na pravidla lex mercatoria většina odborníků nepovažuje za řádnou volbu práva ve smyslu
volby cizího právního řádu (práva jiného státu). Tudíž se argumentuje, že kogentní ustanovení
v takovém případě musí být aplikována vždy, neboť odkaz na lex mercatoria je v daném
případě pouhou realizací smluvní autonomie stran odchýlit se od dispozitivních zákonných
ustanovení práva daného státu. S takovým závěrem nelze bez dalšího souhlasit především s
přihlédnutím k vývoji lex mercatoria v posledním desetiletí. K tomu blíže v kapitole 2.2.3 a
kapitole 2.3.
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2.2

Způsoby regulace mezinárodní obchodní transakce
Regulace mezinárodních obchodních transakcí je v obecné rovině předmětem

mezinárodního práva soukromého, které stanoví, jaké právní předpisy a za jakých podmínek se
uplatní na právní poměry s mezinárodním prvkem. Tuto problematiku může zákonodárce
upravit několika způsoby. Základní metodou regulace je buď vytvoření pravidel pro výběr
rozhodného práva, které je představováno tzv. kolizní metodou, anebo vytvoření přímo
použitelných hmotněprávních pravidel, tzv. přímá metoda. Dále přicházejí v úvahu i jiné
přístupy, které budou zmíněny pouze stručně.

2.2.1 Kolizní metoda
Jde o jednu ze základních metod právní úpravy v oblasti mezinárodního práva
soukromého. Je zároveň metodou subsidiární, která se použije pouze tehdy, pokud rozhodné
právo např. není stranami smluvního vztahu výslovně zvoleno, anebo neexistuje žádná přímá
norma 44 . Kolizní metoda spočívá ve stanovení pevných pravidel v rámci vnitrostátního
právního řádu, na základě kterých se rozhodne, který právní řád bude na předmětný právní
poměr použit v případech, kdy v úvahu přichází i použití cizího právního řádu. Pro kolizní
metodu platí, že je irelevantní, jaký je obsah hmotněprávní normy, která je součástí právního
řádu, který se na právní poměr aplikuje, nezkoumá se rovněž ani výsledek použití takové
právní normy, který nastane nebo může nastat. Možné negativní důsledky použití cizího práva
je možné odstranit pouze na základě tzv. výhrady veřejného pořádku (k tomu podrobněji níže),
a to „ex post“, tedy poté, co bude předmětná cizí norma na právní poměr aplikována.

Výhrada veřejného pořádku
Institut výhrady veřejného pořádku doznal v českém právním řádu s účinností od 1. 1.
2014 jisté výkladové změny. Zatímco dnes již neúčinný zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním
právu soukromém a procesním (dále jen „starý ZMPS“) v § 36 jako důvod odmítnutí použití

Viz kapitola 2.2.4.
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cizí normy uvádí rozpor s „takovými zásadami společenského a státního zřízení Československé
socialistické republiky a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat“, současný
ZMPS v § 4 jako důvod stanoví „pouze“ zjevný rozpor s veřejným pořádkem. Terminologicky
je taková změna pochopitelná, neboť pojem „výhrada veřejného pořádku“ obsahuje slovní
spojení „veřejný pořádek“. Praktické důsledky takové změny jsou ovšem nejisté. Důvodem pro
takový závěr je skutečnost, že původní znění § 36 starého ZPMS předpokládalo uplatnění
institutu výhrady veřejného pořádku pouze ve výjimečných případech, jako referenční rámec
výslovně uvádělo „zásady společenského a státního zřízení“. V takové formulaci lze spatřovat
jasný odkaz na ustanovení Ústavy ČR. Jedná se tedy o základní zájmy státu a společnosti.
Tento názor je zastáván i autorem učebnice Mezinárodního práva soukromého - Z. Kučerou.45
Na druhou stranu samotný pojem veřejného pořádku je jaksi méně jednoznačný. Na jednu
stranu je nepochybné, že výše zmíněné zásady společenského a státního zřízení spadají pod
pojem veřejného pořádku, neplatí to ale i naopak, tedy ne všechny zájmy státu, které se dají
podřadit pod pojem veřejný pořádek, budou zároveň tak vysoké intenzity, jako jsou ony zásady
společenského a státního zřízení. Takový názor je odůvodněn zejména skutečností, že soudy a
státní orgány mají ve výkladu pojmu veřejného pořádku velký diskreční prostor. Tak např.
Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 21. 9. 200646 stanovil, že veřejným pořádkem
se rozumí nejen pravidla chování obsažená v právních předpisech, ale i taková v nich výslovně
neobsažená, jestliže jejich zachovávání je podle obecného názoru lidí nezbytnou podmínkou
pokojného stavu (př. základní pravidla slušnosti, morálky apod.). Je tedy zřejmé, že pojem
veřejný pořádek může být interpretován mnohem extenzivněji nežli zásady společenského a
státního zřízení. Pro takový závěr svědčí také to, jak bylo zmíněno výše, že důvodová zpráva k
§ 4 ZMPS do pojmu veřejný pořádek nově zahrnuje i dobré mravy. Na druhou stranu lze uvést
relevantnější, a z pohledu autora této práce i věcně správnější, rozsudek Nejvyššího soudu47,
který stanovil, že uplatnění konceptu veřejného pořádku, předpokládá jak porušení práva (tedy
právního předpisu), tak zároveň i existenci skutečného závažného ohrožení, kterým je dotčen
základní zájem společnosti. Lze tedy pouze doufat, že Nejvyšší soud bude i nadále plnit svoji
hlavní úlohu, jíž je sjednocování judikatury, a v případě aplikace § 4 ZMPS nebude docházet
ke zjevným excesům. Pro spíše restriktivní vymezení veřejného pořádku mluví i pojetí
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veřejného pořádku podle Komentáře k ZPMS: „veřejný pořádek prostupuje celé právo a
zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu zdejší společnosti“.48

Nutně použitelné normy
V rámci pojednání o kolizní metodě je důležité zmínit nutně použitelné, neboli
imperativní normy, které je nutno použít na věci jimi upravené bez dalšího. Imperativní normy
mají různá označení. V zahraniční literatuře se nejčastěji setkáme s označením „directly
applicable rules“. 49 Článek 9 Nařízení Řím I používá označení „Overriding mandatory
provisions“. V české literatuře se nabízejí označení jako např. normy absolutně kogentní, přísně
donucující, nenahraditelné apod. Jedná se ovšem o úvahy z oblasti teorie mezinárodního práva
soukromého. V českém právním řádu taková označení norem nenajdeme. Závěr, že se jedná o
imperativní normu, musí být proto učiněn jiným způsobem. Základním vodítkem je skutečnost,
že se jedná vesměs o pravidla obsažená v právních předpisech veřejného práva, od jejichž
aplikace není žádný stát ochoten upustit, a jež se v mezích své působnosti použijí vždy, bez
výjimek. Důvodem, proč státy na použití těchto norem bezvýhradně trvají, je skutečnost, že
úlohou norem veřejného práva je zpravidla ochrana základních zájmů státu, jakými jsou např.
bezpečnost a ochrana společnosti v případě trestního práva, zajištění řádného chodu veřejné
správy a správy veřejných věcí v případě správního práva, ochrana ekonomiky státu v případě
devizových předpisů, ochrana hospodářské soutěže v případě předpisů na ochranu hospodářské
soutěže apod. V některých případech může zákonodárce výslovně stanovit územní nebo osobní
vymezení předmětu úpravy, tedy rozsah působnosti normy. Je tomu tak např. v případě
devizových předpisů. V takovém případě je nepochybné, že daná norma musí být v rámci
svého předmětu úpravy použita vždy, protože se jedná o speciální způsob vymezení předmětu
úpravy právního předpisu, jenž se liší od běžných soukromoprávních norem, které osobní či
územní vymezení předmětu úpravy nestanoví, a jsou tedy obecně platné, dokud jejich použití
nevyloučí kolizní norma či volba práva stranami právního poměru. 50 Územní a osobní
vymezení imperativní normy může rovněž vyplynout z povahy a účelu normy. Je tomu tak
např. v případě právních předpisů poskytujících ochranu práv k nehmotným statkům, neboť
48
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ochrana a povinnosti ukládané těmito normami se vztahují pouze na území státu, jehož právní
řád tato práva poskytuje.51
O něco složitější je ovšem problematika nutně použitelných norem soukromého práva,
jelikož imperativní norma nemusí nutně být normou veřejnoprávní. Z definice imperativní
normy zakotvené Nařízením Řím I v čl. 9 odst. 1 vyplývá, že charakteristickým prvkem
imperativní normy je vysoká intenzita veřejného zájmu státu, který je předmětnými
imperativními normami chráněn. Veřejný zájem ovšem není chráněn pouze normami
veřejnoprávními, ale také normami práva soukromého. Kolizní metoda ovšem vede často
k použití norem cizího práva, což znamená, že je vyloučeno použití soukromoprávních
předpisů domovského státu, a to včetně norem kogentních. Ostatně v opačném případě by
ztrácelo veškerý smysl aplikovat kolizní metodu výběru rozhodného práva. Jsou ovšem některé
normy, normy práva soukromého, které vzhledem k svému významu a účelu mají rovněž
povahu norem nutně použitelných. Jako příklad mohou posloužit speciální ustanovení zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZákPr“) o zaměstnávání žen v § 238 a násl., nebo
zaměstnávání mladistvých v § 243. Jako další příklad by mohlo posloužit zřejmě i ust. § 757
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), které soudci umožňuje rozvést
manželství, aniž by musel zjišťovat příčiny rozvratu, avšak pouze za předpokladu, že se
manželé mj. dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte. V tomto případě je na jednu stranu
nepochybné, že se jedná o individuální zájem konkrétního dítěte, nicméně ochrana dítěte, jež je
zakotvena v čl. 32 Ústavy ČR, je zájmem natolik důležitým a intenzivním, že je zároveň
zájmem veřejným. Proto v případě hypotetické situace, kdy by se právní poměr manželů řídil
právem cizího státu a toto cizí právo by neposkytovalo dostatečnou ochranu dítěte nebo by bylo
v rozporu s výše zmíněným ustanovením NOZ, musel by soudce v České republice
bezvýhradně trvat na úpravě poměrů nezletilého dítěte, popř. by postupoval podle ust. § 756
NOZ a dohodu rodičů by nahradil svým rozhodnutím. Otázka, co všechno můžeme označit za
imperativní normu, tak není otázkou, na níž je možné jednoznačně odpovědět. V některých
případech může být imperativnost normy dovozena i judikaturou.
Rozdíl mezi nutně použitelnými normami a výše popsaným institutem výhrady
veřejného pořádku spočívá v tom, že nutně použitelné normy v mezích jejich předmětu úpravy
použijeme vždy, ještě před tím než přikročíme k výběru práva. K výběru práva, resp. k výběru
rozhodného práva v takovém případě nedojde v rozsahu, ve kterém odporuje imperativní normě
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příslušného právního řádu, neboť imperativní norma má vždy přednost. Povahu nutně
použitelných norem mají rovněž také přímé hmotněprávní normy, jež jsou určeny jen pro
úpravu soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem. O nich podrobněji v kapitole 2.2.4.

2.2.2 Jiné způsoby výběru práva
Existují také jiné způsoby regulace mezinárodních obchodních transakcí. Tyto způsoby
se spolu s kolizní metodou označují jako výběr práva, na rozdíl od přímé metody (viz kapitola
2.2.4), kde k výběru práva nedochází. Tyto jiné způsoby výběru práva se liší od kolizní metody
tím, že postrádají pevná pravidla výběru práva, přihlížejí k obsahu normy, která má být použita,
a mohou zvýhodňovat určité právo52, obvykle právo státu rozhodujícího orgánu (lex fori),
přičemž tyto znaky nemusí být splněny kumulativně a jednotlivé způsoby výběru práva se
mohou objevovat v různých kombinacích. Níže jsou stručně zmíněny jednotlivé alternativní
způsoby výběru práva podle dělení v učebnici Mezinárodního práva soukromého od Z. Kučery:

a) Výběr rozhodného práva bez pevných pravidel
Jedná se o pragmatický přístup, který odmítá obvyklá pravidla kolizní metody. Jedním
z představitelů této metody je americký autor - W.W. Cook, který vypracoval tzv. teorii
místního práva (z angl. „local law theory“). Tato teorie v zásadě neuznává cizí právní řády a
stanoví, že práv lze nabýt pouze na základě rozhodnutí vlastních soudů. Tedy, i kdyby se soud
jaksi inspiroval cizím právem nebo ho dokonce použil v rámci svého rozhodování, práva
účastníkům vzniknou z titulu rozhodnutí daného soudu, a nikoli na základě právních
skutečností, se kterými je spojen vznik určitých práv na základě cizího práva, jež daný soud
vůbec neuznává.
Tato metoda úzce souvisí s uplatňováním metody přednostního používání tuzemského práva
(lex fori), které v rámci této práce rovněž nebude věnována další pozornost, a to vzhledem
k tomu, že je v dnešní době překonána především díky své zastaralosti a nihilistické povaze. Je
ale na místě zmínit některé úvahy, z pohledu autora práce opodstatněné, které v některých
případech odůvodňují přednostní aplikaci práva lex fori. Tak se např. odmítá použití cizího
52
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práva ve věcech nepatrné hodnoty, neboť náklady spojené se zjišťováním obsahu cizího práva
jsou neúměrně vyšší než právní zájem na použití vhodného práva. Jiní autoři navrhují, aby se
v právních poměrech s mezinárodním prvkem k použití cizího práva uchylovalo teprve ve
chvíli, kdy se toho alespoň jedna ze stran bude dožadovat. Taková modifikace je z pohledu
autora práce v zásadě přijatelná, neboť by se v podstatě jednalo o následnou volbu práva
samotnými stranami, ovšem za předpokladu, že soudu bude uložena povinnost poučit strany o
možnosti aplikace cizího práva a dále že budou v každém případě respektovány imperativní
normy tohoto cizího práva.
Preference výběru rozhodného práva bez pevných pravidel se projevila i v Evropské úmluvě o
obchodní arbitráži (vyhláška č. 176/1964 Sb.), která v čl. VII odst. 1 stanoví, že neoznačí-li
strany rozhodné právo, rozhodci použijí práva určeného podle kolizních pravidel, které budou
považovat za přiměřené v daném případě.

b) Výběr rozhodného práva přihlížející k obsahu dotčených právních řádů
Tato metoda vyčítá klasické kolizní metodě tzv. „mechanickou slepost“, kdy není vůbec
posuzováno jaký dopad a výsledek bude mít použití těch či oněch hmotněprávních norem.
Jedním ze stanovisek této metody je rozlišování mezi tzv. pravými a nepravými konflikty,
jehož autorem je B. Currie. Podle tohoto stanoviska má soudce posoudit účel dané normy a
zjistit, zda zájem na aplikaci normy má jen jeden stát (tzv. „governmental interest analysis“),
pak jde o tzv. nepravý konflikt, v takovém případě použije normy tohoto státu, anebo zda
zájem na použití má kromě jiného státu také domovský stát, poté jde o tzv. skutečný neboli
pravý konflikt a použije se lex fori.
c) Ostatní metody
Další stanoviska zahrnují tzv. metodu výběru mezi výsledky („the result-selective approach“),
dále výběr práva podle tzv. „choice-influencing considerations“, specifickým je i přístup, který
navrhuje nevybírat mezi právními řády jako celky, ale pouze mezi jednotlivými
hmotněprávními normami, kdy se má posoudit která norma povede k „nejvíce uspokojivému
výsledku“.
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Pro všechny výše uvedené jiné způsoby výběru práva, s výjimkou přednostního
používání tuzemského práva, je příznačné, že poskytují soudci příliš široký prostor pro uvážení,
obdobně jako je tomu v případě vytváření zvláštních hmotněprávních norem ad hoc popsaném
v kapitole 2.2.4. Často totiž odmítají jakýkoli předem stanovený postup výběru práva, tedy
abstraktní přístup, charakteristický pro evropské kontinentální právní myšlení a narušují právní
jistotu. Nutno také poznamenat, že jak je podrobněji popsáno dále, tyto metody jsou užívány
mnohem častěji v rámci rozhodování mezinárodních sporů, zejména mezinárodního rozhodčího
řízení v obchodních věcech (obchodní arbitráže) mezinárodními institucemi, nežli jako
vnitrostátní pravidla výběru práva.

2.2.3 Volba práva
Výše popsaná kolizní metoda pro výběr rozhodného práva využívá institutu tzv.
hraničního určovatele, který stanoví, že rozhodnými pro výběr práva jsou ty skutečnosti, jež
jsou pro daný právní poměr významné. Jedním z takových hraničních určovatelů je i volba
práva. Volbu práva ve smluvním závazkovém vztahu připouští § 87 odst. 1 ZMPS s tím, že
může být jak výslovná, tak i konkludentní, vyplývá-li to bez pochybností z okolností případu.
Právo zvolené stranami smluvního vztahu jako právo rozhodné pak nazýváme „obligační
statut“.53 Ujednání o volbě práva je separátním a na hlavní smlouvě nezávislým smluvním
ujednáním. Neplatnost smlouvy nemá vliv na platnost ujednání o volbě práva. Platí to i naopak.
Toto pravidlo bylo v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ObchZ“) zakotveno v § 267 odst. 3. NOZ však již nekopíruje zmíněný §
267 odst. 3 ObchZ a výslovně tak toto pravidlo nezakotvuje. Nicméně vzhledem k § 574 NOZ
a k zásadám favor contractus a in dubio pro validate, na kterých je NOZ postaven, oproti
preferenci absolutní neplatnosti, ze které vycházel zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), patrné, že výše zmíněný princip bude zachován i
v nové úpravě soukromého práva.
Nařízení Řím I upravuje volbu práva obdobným způsobem v čl. 3. Velký význam pro
lex mercatoria má bod 13. úvodních ustanovení. Nařízení sice výslovně neuvádí, jaké právo si
mohou strany právního poměru zvolit, zda pouze právní řád jiného státu nebo i právní systémy
nestátního původu, ustanovení bodu 13. úvodních ustanovení však stanoví: „Toto nařízení
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nebrání smluvním stranám, aby do svých smluv začlenily formou odkazu nestátní normy nebo
mezinárodní úmluvu.”. Toto ustanovení jednoznačně odpovídá na otázku, zda se mohou strany
výslovně odvolat na pravidla lex mercatoria a učinit je tak pro sebe závaznými.54
Strany si mohou rozhodné právo zvolit i po uzavření smlouvy. V souladu se zásadou
smluvní autonomie stranám nic nebrání, aby volbu práva uskutečnily dodatečně, tzv. následná
volba práva nebo aby změnily již zvolené rozhodné právo.

Omezení svobody volby práva
Vedle čl. 3 odst. 1 Nařízení Řím I dále svobodu volby práva upravuje čl. 3 odst. 3, který
stanoví, že pokud se všechny ostatní prvky právního poměru nachází v jiném státě než ve státě,
jehož právo si strany zvolily, potom se vždy použijí kogentní ustanovení tohoto jiného státu,
ačkoliv si strany rozhodné právo zvolily. Jde o pochopitelné omezení pro situace, kdy
z okolností případu jasně vyplývá, že skutečně všechny prvky právního poměru jsou spojeny a
nachází se v jednom státě, ale strany si z nějakého důvodu zvolí právo jiného státu nemající
s jejich právním poměrem nic společného. Toto omezení je považováno také za jeden
z prostředků prevence časté praxe označované jako „forum-shopping“55, kdy si strany nebo
strana snaží zvolit právo a uplatit žalobní právo v takovém státě, u jehož soudu má největší
pravděpodobnost

úspěchu.

A.

Bělohlávek

56

toto

omezení

označuje

za

zákaz

„internacionalizace čistě tuzemské smlouvy bez jakéhokoliv kvalifikovaného mezinárodního
prvku“. ZMPS, na rozdíl od Nařízení Řím I, omezuje v § 87 možnost stran zvolit si rozhodné
právo pouze pro oblast spotřebitelských smluv, kdy stanoví, že spotřebiteli přísluší minimálně
stejná úroveň ochrany, kterou mu poskytuje české právo, pokud řízení probíhá v České
republice.
Výše uvedené omezení v čl. 3 odst. 3 Nařízení Řím I musíme také odlišit od pojmu tzv.
materiální volby práva, se kterým se setkáme v literatuře a které je odlišováno od klasické
kolizní volby práva.57 Zatímco omezení podle Nařízení Řím I se vztahuje pouze na situace, kdy
skutečně všechny ostatní prvky právního poměru se nacházejí v jiném státě, institut materiální
54
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volby práva značí, že platnost volby práva závisí bez dalšího na hmotněprávních ustanoveních
toho právního řádu, který by byl rozhodným na základě kolizní normy v případě, že si strany
právo nezvolily. Lze tedy konstatovat, že se jedná o omezení mnohem širší a obecnější povahy
nežli omezení podle Nařízení, které je koncipováno spíše jako výjimka z pravidla a navíc jako
referenční rámec pro posouzení platnosti volby práva uvádí výslovně pouze normy kogentní.
Jedná se ale o zastaralou metodu, kterou používal např. dříve platný zákon č. 41/1948 Sb.
V ZMPS se s ní již nesetkáme, bylo od ní upuštěno i ve starém ZMPS.

2.2.4 Přímá metoda
Vedle kolizní metody se jedná o druhou ze základních metod úpravy soukromoprávních
poměrů s mezinárodním prvkem. Užije se jí ale pouze v případě, pokud si strany rozhodné
právo samy nezvolí. Tato metoda předpokládá vytvoření speciálních hmotněprávních norem,
které samy obsahují hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků a jsou určeny přímo a
pouze pro soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem, aniž by odkazovaly na některý
právní řád. Přímé normy mají zpravidla formu mnohostranné mezinárodní smlouvy, která se
pak stává součástí právního řádu smluvního státu. Výhodou této metody je skutečnost, že
vzhledem k tomu, že se přímá norma stává součástí vnitrostátního práva, předchází se
veškerým potížím, které jsou spojeny s použitím cizího práva, např. proces zjišťování cizího
práva nebo možná potřeba uplatnění výhrady veřejného pořádku apod. Jedním z
nejdůležitějších dokumentů v oblasti přímé metody úpravy soukromoprávních poměrů
s mezinárodním prvkem je Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Určitou podmnožinou přímé metody je metoda vytváření hmotněprávních norem pro
konkrétní případ (ad hoc), která je v literatuře spolu s přímou metodou tradičně zařazována do
oblasti zvláštní hmotněprávní úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem.
Zastánci tohoto přístupu navrhují, aby se v případech, kdy přichází v úvahu použití právních
řádů několika států a vztah (spojitost) daného soukromoprávního poměru s mezinárodním
prvkem k jednomu státu nepřevažuje nad vztahem k právnímu řádu jiného státu (tzn. ke všem
státům má daný právní poměr stejný nebo srovnatelný poměr), nepoužil právní řád pouze
jednoho státu, ale aby se učinil určitý kompromis. V rámci takového kompromisu se navrhuje
vedle práva lex fori použít zároveň některá „vhodná“ ustanovení cizího práva. Takový přístup
ovšem, zřejmě v zájmu dosažení maximálně spravedlivého řešení, poskytuje soudci velmi
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široký diskreční prostor a způsobuje nepředvídatelnost rozhodnutí soudu. Z tohoto důvodu je
na místě jej odmítnout.
Od přímých norem odlišujeme tzv. věcné normy mezinárodního práva soukromého.
Tyto normy sice obsahují hmotněprávní úpravu soukromoprávních poměrů s mezinárodním
prvkem, avšak použije se jich teprve v případě, jestliže se na základě kolizní normy použije
právo58, jehož jsou součástí. V ObchZ bychom takové normy našli v § 729 až § 750. NOZ již
neobsahuje zvláštní věcné normy pro konkrétní právní poměry s mezinárodním prvkem.
Některé věcné normy byly při tvorbě NOZ vypuštěny, jiné v NOZ najdeme jako obecná
ustanovení. Kupříkladu NOZ v § 558 odst. 2 zachovává pravidlo odkazující na obchodní
zvyklosti obsažené původně v § 730 ObchZ a zavádí důležitou změnu: nově mají obchodní
zvyklosti v podnikatelském styku přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, ledaže to
vyloučí ujednání stran nebo zákon.

2.3

Volba rozhodného práva odkazem na lex mercatoria

2.3.1 Kritika volby lex mercatoria
Akademická diskuze na téma existence lex mercatoria po řadu let dělila odborníky na
zastánce a na odpůrce. V odborné literatuře se setkáme spíše s odmítavým postojem vůči
uznání samostatnosti lex mercatoria jako svébytného na právních řádech jednotlivých států
nezávislého právního systému. Argumentuje se, že lex mercatoria je spíše metodou
rozhodování nežli samostatným právním systémem.59 Tento tradicionalistický přístup je zčásti
založen na tezi, že tvorba právních norem přísluší pouze suverénním státům, popř.
mezinárodním organizacím. Na lex mercatoria je zde nahlíženo jako na pouhý vedlejší nástroj
podpůrčí povahy.
Po stránce obsahové je lex mercatoria vytýkáno, že principy, jež jsou jeho součástí, jsou
příliš nejednoznačné, aby mohly být aplikovány v každodenní praxi. Odpůrci lex mercatoria
jako objektivního práva mu vytýkají, že postrádá metodologii a systematičnost, že je neúplné,
příliš vágní a nesourodé. Řada odborníků rovněž odmítá myšlenku možnosti zvolit si lex
mercatoria jako rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah. Institut volby práva vykládají
58
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Ve smyslu právního řádu určitého státu.
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno - Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 219.
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tak restriktivně, že za volbu práva považují pouze a jenom volbu celého právního řádu určitého
státu. V rámci takového přístupu se odkaz smluvních stran na určitá pravidla lex mercatoria
považuje, jak bylo zmíněno v kapitole 2.1, za pouhou realizaci smluvní autonomie stran, tedy
možnost odchýlení se od dispozitivních ustanovení právního řádu, který se na právní poměr
aplikuje na základě kolizní normy. Kogentní ustanovení tak tímto odkazem nejsou dotčena.
Na tomto místě nelze nezmínit také A. Bělohlávka, který ve svém Komentáři60 zaujímá
negativní postoj k myšlence, že by se volba práva realizovala odkazem na některé z pravidel
lex mercatoria. Zprvu je nutno podotknout, že původní návrh Nařízení Řím I výslovně
umožňoval odkázat na lex mercatoria jako na rozhodné právo, když v čl. 3 odst. 2 stanovil, že
si strany mohou zvolit jako rozhodné právo „zásady a normy hmotného závazkového práva“ a
dále, že „uvedené zásady a normy musí být uznávány na mezinárodní úrovni i na úrovni
Společenství“. Takovými uznávanými předpisy by podle A. Bělohlávka byly nepochybně např.
zásady UNIDROIT (viz kapitola 3.2.2) nebo principy PECL (viz kapitola 3.2.3), zřejmě by jimi
byl např. i vzorový (modelový) zákon UNCITRAL (viz kapitola 3.4). Jak je známo, původní
návrh Nařízení Řím I nebyl schválen a možnost zvolit si nestátní normativní systémy tak
zůstala v úvodních ustanoveních Nařízení Řím I. Hlavním argumentem A. Bělohlávka proti
možnosti zvolit si lex mercatoria jako rozhodné právo je mj. skutečnost, že se nejedná o
ucelený právní systém, který by byl způsobilý poskytnout ucelený základ pro hmotněprávní
výklad smluvního závazkového vztahu, a že se výklad pravidel lex mercatoria stát od státu liší.

2.3.2 Platnost volby lex mercatoria a odůvodněnost kritiky
Lex mercatoria jako pouhý výkladový prostředek
S výše uvedenými kritickými názory se nelze plně ztotožnit. Zprvu je na místě
odmítnout tezi o pouhé výkladové úloze lex mercatoria. Dlouholetá praxe rozhodování
mezinárodních obchodních sporů zejména v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže ukazuje, že
velmi často rozhodci rozhodují na základě pravidel lex mercatoria, jakožto právních pravidel
existujících nezávisle na právních řádech jednotlivých států, a to především ve složitých
případech, kdy právní poměry smluvních stran mají vztahy s více státy, a nelze rozhodnout,
který z nich převládá. Příkladů takových rozhodnutí v mezinárodních obchodní arbitráži je
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Bělohlávek, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 612-620.
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samozřejmě velké množství. Pro ilustraci lze uvést případ řešený Rozhodčím soudem při
Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (dále jen „RS při MOK“)61, ve kterém RS při MOK
v právním poměru, který zahrnoval občany Francie a Turecka, rozhodl, že nepoužije ani jedno
z práv uvedených států, ale bude se řídit výhradně lex mercatoria, neboť i smlouva byla
mezinárodního charakteru. V obdobném případě, ve kterém stranami smlouvy o obchodním
zastoupení byli občané Egypta a Rakouska, RS při MOK rovněž rozhodl, že nepoužije
národních právních úprav uvedených států, ale použije lex mercatoria, které vymezil jako „the
body of rules of international commerce which have been developed by practise and affirmed
by the national courts (lex mercatoria).“62

Suverénní stát jako jediný zdroj práva
Ani výše zmíněný tradicionalistický přístup a jeho teze, že tvorba práva přísluší pouze
suverénním státům, neobstojí. Z historického pohledu můžeme jako protiklad proti tomuto
přístupu postavit princip tzv. „jurisprudence právního pluralismu“, který říká, že nejen státy,
ale i jiné společenské skupiny mohou vytvářet právo.63 Taková teze se jeví být správnější a
vhodnější, obzvlášť vzhledem k tendencím v posledních desetiletích, kdy pozorujeme, že právo
již objektivně skutečně nevytváří pouze suverénní státy. Příkladem může být i rozsáhlá
zákonodárná činnost orgánů Evropské unie. Proti tomuto příkladu může být ihned namítáno, že
orgány Evropské unie přeci nejsou zdrojem moci, a že jejich činnost je umožněna teprve
dobrovolným přenosem pravomocí suverénních členských států na EU, což autor práce
nerozporuje. Avšak na stejném principu je možno nalézt mezinárodní dohody, ze kterých je
patrné, že k částečnému přenosu pravomocí alespoň některými státy v oblasti nadnárodního
práva již fakticky došlo. Jako příklad poslouží čl. VII odst. 1 Evropské úmluvy o obchodní
arbitráži, který rozhodcům ukládá při rozhodování sporů přihlížet ke smlouvě a k obchodním
zvyklostem. Rozhodci tedy při rozhodování sporu mají povinnost přihlédnout ke zvyklostem,
jež se např. ustálily v některém konkrétním oboru obchodních aktivit v určitém geografickém
regionu. Takové zvyklosti ale nemusí být vůbec zohledněny v právních řádech nebo judikatuře

61

Nález RS při MOK v případu č. 3131, pod názvem Norsolor, z roku 1979, místo řízení Vídeň.
Nález RS při MOK v případu č. 9246, z roku 1996, místo řízení Paříž.
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Salač, J.: Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. In: Právník, 1998, č. 137/5, s. 415.
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jednotlivých států64, a tudíž se bude jednat o postup, který v právním řádu daného státu nemá
vůbec právní opory, byť není protiprávní.65 Přitom rozhodci mohou a dokonce musí tyto
zvyklosti při rozhodování sporu zohlednit. Takové zvyklosti se pak v daném případě fakticky
stávají hmotněprávními pravidly chování, která nejsou výsledkem činnosti vnitrostátních
zákonodárných nebo jiných orgánů, ale vznikly výlučně dlouhodobým používáním, obecným
přijetím a respektováním těchto zvyklostí obchodníky v daném oboru. Zohledněním takových
zvyklostí v arbitrážních nálezech jim pak pouze přidá na obecné závaznosti.
Podstatou výše uvedeného argumentu je skutečnost, že v některých případech
suverénním státům již vznikla povinnost respektovat lex mercatoria jakožto právní normy,
neboť se k tomu na základě některých mezinárodních dohod již zavázaly. Tudíž argument o
bezpodmínečné prerogativě suverénních států na vytváření právních norem je zcela
bezpředmětný.

Předpoklady platnosti volby lex mercatoria
Otázka možnosti zvolit si lex mercatoria jako rozhodné právo je o něco
komplikovanější. Hned v úvodu k této problematice nutno poznamenat, že ačkoliv původní
návrh Nařízení Řím I nebyl schválen, tedy možnost zvolit si nestátní normativní systémy
nebyla zakotvena v Nařízení výslovně, tato možnost je přeci jenom zakotvena alespoň v bodě
13. úvodních ustanovení Nařízení Řím I. Jedná se o velmi významný krok k osamostatnění lex
mercatoria, alespoň v unijním právu. Někteří odborníci z tohoto ustanovení, v rozporu s výše
popsanými kritickými názory, připouští, že smluvní strany na základě čl. 3 odst. 1 ve spojení
s výše zmíněným bodem 13. úvodních ustanovení Nařízení Řím I mohou ve smlouvě odkázat
na právní předpisy nestátního původu, a tedy i lex mercatoria.66 Za této situace pak, v rozporu
s výše uvedeným tradicionalistickým přístupem, lze argumentovat, že odkaz smluvních stran ve
smlouvě na některé z pravidel lex mercatoria je rovnocennou volbou práva. Takový odkaz
účastníků skutečně bude mít za důsledek povinnost rozhodujícího orgánu ignorovat ustanovení
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Například proto, že takové obory činnosti nebo průmyslová odvětví v daném státě vůbec nemají obdoby; může
se také jednat o činnost, na kterou žádný stát zatím nestihl legislativně reagovat.
65
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nebrání, aby tak jednaly. Nicméně musíme mít na paměti, že jedné ze stran na základě takové zvyklosti
vznikne povinnost jednat určitým způsobem, tedy povinnost, kterou příslušný vnitrostátní právní řád neukládá.
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relevantního vnitrostátního práva, a to včetně ustanovení kogentních, a rozhodnout spor na
základě oné nestátní normy.
Takový závěr lze odůvodnit následovně. Kritici takového závěru mohou namítat, že lex
mercatoria není plnohodnotným právním řádem, ba dokonce ani právním odvětvím, neboť
k tomu mu chybí některé znaky, které jsou příznačné pro jakékoliv právní odvětví, tj.
systematičnost, propracovanost, komplexnost právní úpravy pokrytím všech aspektů
obchodního, resp. smluvního práva, které jsou nezbytné pro označení „právní odvětví“. A je
tomu skutečně tak. Nicméně, taková skutečnost je z hlediska platnosti volby práva irelevantní,
neboť v případě, že by zvolené lex mercatoria67 neupravovalo všechny aspekty smluvního
vztahu, a v praxi tomu tak často i je, potom orgánu rozhodujícímu daný spor nic nebrání v tom,
aby na všechny ostatní aspekty smluvního vztahu, na které se zvolené lex mercatoria
nevztahuje a strany si je jinak neupravily, použil právního řádu, kterého by se použilo, kdyby si
strany rozhodné právo nezvolily, včetně kogentních i dispozitivních norem. Můžeme zde vyjít
z jakési konstrukce právní fikce, která spočívá v tom, že strany si smluvně ujednaly, že pouze
některá část jejich smluvního vztahu se bude řídit lex mercatoria, a úpravu zbytku právního
poměru ponechaly na působnosti kolizních norem, které rozhodnou, kterým právem se budou
řídit, popř. v případě vnitrostátního právního poměru, že se budou řídit tímto vnitrostátním
právem. Takový postup je v zásadě možný. Čl. 3 Nařízení Řím I výslovně stanoví, že volbu
práva je možné omezit i na některou část smlouvy. Toto pravidlo se v zahraniční literatuře
označuje jako „dépeçage“. 68 ZMPS toto sice výslovně neuvádí, avšak těžko si můžeme
představit, že by někdo proti takové možnosti argumentoval. K ochraně zájmů státu potom
slouží, stejně jako v případě klasické volby práva, imperativní normy, dále možnost uplatnění
výhrady veřejného pořádku, a konkrétně pro ochranu spotřebitele v českém právu pak slouží §
87 odst. 2 ZMPS. Nařízení Řím I pak v čl. 3 odst. 3 stanoví další výjimku, která umožňuje na
právní poměr vždy použít kogentní ustanovení zákonů státu, v němž se nachází všechny ostatní
prvky právního poměru, ale strany si z nějakého důvodu zvolily právo jiného státu.
Z výše popsané konstrukce by se mohlo zdát, že se autor práce částečně paradoxně
ztotožňuje s kritickými názory na volbu práva odkazem na lex mercatoria, když připouští
použití vnitrostátního práva i přesto, že je zde volba rozhodného práva. Avšak není tomu tak.
Ve skutečnosti se jedná o jakýsi kompromis. Odpůrci lex mercatoria tvrdí, že odkaz na lex
67
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Ve smyslu konkrétního zvoleného pravidla z oblasti lex mercatoria.
Koppenol-Laforce, M. et al.: International Contracts: Aspects of jurisdiction, arbitration and private
international law. London: Sweet & Maxwell, 1996, str. 145.
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mercatoria jako na rozhodné právo by neměl být uznán za platný bez dalšího, neboť lex
mercatoria postrádá systematiku právního řádu. Nesystematičnost a neúplnost lex mercatoria
autorem této práce do jisté míry není zpochybňována, nicméně i přesto by smluvním stranám
nemělo být bez dalšího zakazováno zvolit si pro svůj právní poměr takové právo, jaké uznají za
vhodné.69 Teprve ve chvíli, kdyby zvolené lex mercatoria některou část jejich smluvního
vztahu neupravovalo, by nastoupila příslušná ustanovení právního řádu, kterého by se i tak
použilo v případě absence volby práva. Pro úplnost nutno dodat, že volbou práva „odkazem na
lex mercatoria“ je zde myšleno zvolení konkrétních formalizovaných pravidel lex mercatoria,
jako např. výslovný odkaz na Zásady UNIDROIT (viz kapitola 3.2.2). V případě, že by ale
smluvní strany „rozhodné právo“ zvolily natolik vágním způsobem, že by odkázaly bez
podrobnější specifikace pouze na „lex mercatoria“ nebo obecné obchodní zvyklosti, potom by
rozhodujícímu orgánu byl poskytnut příliš široký diskreční prostor pro volbu rozhodné práva,
resp. právních pravidel. V takovém případě, avšak pouze do této míry, se autor této práce
ztotožňuje s kritickými argumenty proti volbě lex mercatoria jako rozhodného práva z důvodu
jeho vágnosti a nejednoznačnosti. V takovém případě zde ani nemůžeme hovořit o volbě práva,
neboť odkaz na „rozhodné právo“ je zde natolik neurčitý, že skutečnou vůli stran objektivně
nelze jednoznačně zjistit, resp. žádná zde vyjádřena není. Jinou by byla situace kdyby
v budoucnu došlo k mezinárodně akceptovanému bližšímu vymezení pojmu „lex mercatoria“,
popř. vytvoření jakési subkategorie, např. „formalizovaná pravidla lex mercatoria“, do které by
byly zahrnuty takové normy lex mercatoria, které jsou natolik propracované, že jimi lze
alespoň zčásti upravovat právní poměry. Nutnou podmínkou takové kodifikace by také bylo
stanovení hierarchických pravidel a vztahů subsidiarity a speciality mezi těmito normami.
Pro výše zmíněné kritické a odmítavé přístupy k lex mercatoria jako k právním normám
svědčilo původně také ust. § 1 odst. 2 ObchZ, které např. obchodním zvyklostem přikládalo
pouze interpretační váhu. Avšak s účinností NOZ od 1.1.2014 došlo k zásadní změně, kdy
obchodní zvyklosti mají nově přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.70 Tato změna
se sice týká pouze dispozitivních ustanovení, a nestanoví přednost obchodních zvyklostí před
kogentními ustanoveními, ale i tak se jedná o velmi důležitou změnu, která demonstruje
posílení úlohy lex mercatoria a jeho promítnutí do národních právních úprav, v tomto případě
do české. Navíc je třeba si uvědomit, že výslovná volba práva stran je, na rozdíl od „pouhých“
69

Není žádný důvod upírat stranám smluvní autonomii pokud daný postup neporušuje veřejný pořádek ani
imperativní normy příslušného státu.
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zvyklostí, jednoznačným projevem vůle stran ohledně toho, které právní normy pro sebe
považují za závazné. V této souvislosti lze konstatovat, že v současnosti již přinejmenším není
tak jednoznačné, zda odkaz smluvních stran na pravidla lex mercatoria vylučuje použití
kogentních, a z povahy věci i dispozitivních, norem příslušného státu.
Na závěr nutno dodat, že myšlenka možnosti odkázat ve smlouvě na pravidla lex
mercatoria nemá pouze odpůrce, ale již dlouhou dobu je některými odborníky naopak
obhajována. Například nizozemský profesor Filip De Ly71 již v roce 1992 zpochybňoval závěr,
že si smluvní strany na základě Římské úmluvy z roku 1980 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy nemohou zvolit rozhodné právo odkazem na lex mercatoria. Možnost stran
odkázat na lex mercatoria jako na rozhodné právo, a vyloučení použití vnitrostátních
kogentních norem jako jeho důsledek, obhajoval již od poloviny 20. století také jeden ze
zakladatelů doktríny lex mercatoria Berthold Goldman (viz kapitola 1.2.2).

Potíže s volbou lex mercatoria ve smyslu Nařízení Řím I
Nehledě na výše řečené nutno dodat, že otázka volby lex mercatoria jako rozhodného
práva ve smyslu čl. 3 Nařízení Řím I. není bez komplikací. V prvé řadě je nezbytné dát za
pravdu kritice A. Bělohlávka72 upozorňující na skutečnost, že původní návrh Nařízení Řím I,
který výslovně umožňoval volbu práva odkazem na prameny práva nestátního původu, nebyl
schválen, a že toto ustanovení bylo ponecháno v úvodních ustanoveních Nařízení73. S touto
skutečností A. Bělohlávek spojuje nezájem výslovného zakotvení možnosti volby lex
mercatoria jako rozhodného práva. Tvrzení, že ustanovení v Preambuli má stejnou právní sílu
jako normativní text Nařízení považuje A. Bělohlávek za „výsměch struktuře právních norem“.
S tímto závěrem nutno bez dalšího souhlasit. Nicméně, skutečnost, že možnost volby nestátních
právních systémů zůstala v úvodních ustanoveních Nařízení je některými autory považována za
důležitý interpretační prostředek pro definování pojmu „právo“, který čl. 3 Nařízení užívá,74
což by ve svém důsledku znamenalo, že volba lex mercatoria jako rozhodné právo možná je,
neboť takový výklad by nebyl v rozporu s čl. 3 Nařízení. Takový názor by byl A. Bělohlávkem
a odpůrci lex mercatoria pravděpodobně rovněž odmítnut. Ostatně, s ohledem na to, že
71
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Parlament a Rada EU Nařízení Řím I odmítly původní znění Nařízení Řím I by kritici mohli
namítat, že jde o účelový výklad v rozporu s vůlí zákonodárce. Do jisté míry připomínající
situaci s projektem Ústavy Evropské Unie, po jehož krachu byla přijata Lisabonská smlouva,
která z obsahového hlediska ve velké míře odpovídala odmítnuté Euroústavě, ale již nebyla
označena tímto pro některé státy příčícím se názvem. Nelze se proto divit, že v této
problematice mezi odborníky nepanuje shoda.
Další překážkou pro použití lex mercatoria ve smyslu Nařízení Řím I může
představovat čl. 3 odst. 5 ve spojení s čl. 10 odst. 1, který říká, že platnost smlouvy nebo jeho
některého ustanovení se posoudí podle práva, kterého by se na základě Nařízení použilo, kdyby
byla smlouva platná. Toto může představovat problém v situacích, kdy zvolený nestátní
pramen práva vůbec neupravuje otázku platnosti smlouvy, s čímž se lze v praxi často setkat.75

3.

Formalizovaná pravidla lex mercatoria a jejich využití

v mezinárodní kupní smlouvě
3.1

K mezinárodní kupní smlouvě
Předmětem této kapitoly je jednak vymezení těch nejdůležitějších ustálených institutů a

pravidel lex mercatoria v mezinárodním obchodě, jejich právní základ v českém právu, a dále
zkoumání jejich postavení a úlohy konkrétně v mezinárodní kupní smlouvě. Pro potřeby této
kapitoly je kupní smlouva posuzována převážně z pohledu Vídeňské úmluvy o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží.
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, angl. United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také jenom CISG, byla
sjednána dne 11. dubna 1980 ve Vídni. Zásluha za její sjednání je přičítána Komisi OSN pro
mezinárodní obchodní právo (angl. United Nations Commission on International Trade Law),
běžně označované podle zkratky z anglického názvu – Komise UNCITRAL, se sídlem ve
Vídni. Ve spojení s doložkami INCOTERMS (viz kapitola 3.2.1) bývá tato úmluva označována
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Např. čl. 4 Vídeňské úmluvy otázku platnosti smlouvy ponechává na kolizních ustanoveních příslušného
vnitrostátního práva.
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za vrchol unifikace práva mezinárodního prodeje a koupě zboží.76 Pro Českou republiku, resp.
Českou a Slovenskou Federativní Republiku, vstoupila v platnost dne 1. ledna 1988 na základě
sdělení MZV č. 160/1991 Sb., s výhradou, že Česká republika není vázána povinností aplikovat
Vídeňskou úmluvu v případě uvedeném v čl. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy, to znamená, že pro
použití Vídeňské úmluvy nestačí, že na základě kolizní normy nebo volby práva stranami se má
použít práva státu, který je smluvní stranou Vídeňské úmluvy, nýbrž obě smluvní strany musí
mít místo podnikání v různých státech, které jsou smluvními státy Vídeňské úmluvy. Důvodem
pro takovou výhradu byly obavy vyplývající z nejistoty a nepředvídatelnosti rozhodnutí, kdy
stát, který není smluvní stranou Vídeňské úmluvy bude Úmluvu používat na vztahy jí
upravené, ale na některé jiné otázky, např. otázky platnosti smlouvy, bude používat svého
práva. V roce 2012 bylo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky navrženo,
aby předmětná výhrada byla odvolána. Návrh byl odůvodněn mj. i tím, že po nabytí účinnosti
NOZ nebude nějakou dobu k dispozici judikatura soudů pro právní úpravu kupní smlouvy a
právě harmonizovaná úprava Vídeňské úmluvy měla toto právní vakuum vyplnit. K odvolání
výhrady však zatím nedošlo.77
Vídeňská úmluva má dispozitivní povahu. Podle čl. 6 Úmluvy mohou strany omezit
nebo vyloučit použití Vídeňské úmluvy na jejich smluvní vztah, a zvolit si tak rozhodné právo
dle svého uvážení, anebo ponechat určení rozhodného práva na kolizních normách příslušného
státu.

3.2

Mezinárodní obchodní zvyklosti a vykládací pravidla
Mezinárodní obchodní zvyklosti
Právní předpisy jsou v evropské kontinentální tradici vždy formulovány abstraktně,

neboť nemohou pamatovat na veškeré možné situace, které v právních poměrech mohou nastat,
a často není ani žádoucí stanovit pravidla chování příliš kazuisticky. Takové „mezery“
v psaných pravidlech chování konkrétně v obchodním právu pak vyplňují mj. právě obchodní
zvyklosti. NOZ upravuje problematiku obchodních zvyklostí mnohem podrobněji, nežli
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JINÉ PRÁVO: Odvolání výhrady dle čl. 95 Vídeňské úmluvy: chvályhodný návrh MPO [citováno dne
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ObchZ. S účinností od 1.1.2014 došlo v českém právu k důležité změně v přístupu
k obchodním zvyklostem. Jak bylo zmíněno v kapitolách 2.2.4 a 2.3, na základě § 558 NOZ
nově mají obchodní zvyklosti v podnikatelském styku přednost před dispozitivními
ustanoveními zákona, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Tedy nevylučuje-li to
ujednání stran nebo kogentní norma, mají obchodní zvyklosti, a to obecně zachovávané
obchodní zvyklosti nebo zvyklosti specifické pro konkrétní obor, obecně závazný charakter.
Toto ustanoveni NOZ do jisté míry odpovídá čl. 9 odst. 2 Vídeňské úmluvy, s tím rozdílem, že
Vídeňská úmluva stanoví závaznost obchodních zvyklostí jako vyvratitelnou domněnku,
kdežto § 558 NOZ stanoví domněnku nevyvratitelnou („Není-li jiné ujednání, platí, že
obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona.“). Vzhledem k tomu, že pojem
„obchodní zvyklosti“ je pojmem do jisté míry abstraktním, nemající jednoznačně stanovený
význam, lze soudit, že taková formulace je zbytečně přísná, a naopak bylo by vhodné po vzoru
Vídeňské úmluvy zvolit domněnku vyvratitelnou. Pozornost si zaslouží i druhá část poslední
věty § 558 odst. 2 NOZ, která dokonce umožňuje, aby i za situace, kdy si strany ve smlouvě
výslovně ujednají aplikaci některého dispozitivního ustanovení zákona, se podnikatel přesto
mohl dovolat obchodní zvyklosti, pokud prokáže, že druhé straně tato zvyklost musela být
známa a s postupem podle takové zvyklosti byla srozuměna. Důkazní břemeno tedy nese
podnikatel, který se obchodní zvyklosti dovolává.
V případě obchodních zvyklostí musíme rozlišovat mezi obchodními zvyklostmi
obecně dodržovanými v daném odvětví78, tj. obecně známými, a mezi praxí zavedenou mezi
stranami.79 Rozdíl spočívá v tom, že v případě praxe zavedené mezi stranami se pochopitelně
nemusí prokazovat, že druhá strana danou praxi a postup znala. Zatímco dovolání se
obchodních zvyklostí obecně známých v daném odvětví je vázáno na znalost takové zvyklosti
druhou stranou.
Právní základ pro aplikaci obchodních zvyklostí v rozhodčím řízení v obchodních
věcech najdeme v českém právu v § 9 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění zveřejněném v Obchodním
věstníku č. 23/12 ze dne 6.6.2012 (Řád RS při HK a AK). Z mezinárodních dokumentů je
důležitý zejména čl. VII odst. 1 Evropské úmluvy o obchodní arbitráži, publikované jako
vyhláška č. 176/1964 Sb. (Evropská úmluva o obchodní arbitráži).
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§ 558 odst. 2 NOZ; čl. 9 odst. 2 Vídeňské úmluvy.
§ 556 odst. 2 NOZ; čl. 9 odst. 1 Vídeňské úmluvy.
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Vykládací pravidla
V praxi mezinárodního obchodu se postupem času vytvořily určité doložky, které
smluvní strany mohou učinit součástí smlouvy. Upravují některé otázky související se
smlouvou, např. přechod nebezpečí škody na zboží, místo dodání zboží apod. Použití takových
doložek je v českém právu zakotveno v § 1754 NOZ, které mj. stanoví vyšší míru ochrany pro
strany, které nejsou podnikateli, tím, že v případě sporu přenáší důkazní břemeno na
podnikatele, který musí prokázat, že protistraně musel být význam doložky znám.
Nutno podotknout, že typové vymezení jednotlivých pravidel lex mercatoria není
zdaleka jednoznačné. Odpověď na otázku, co všechno zahrnout do toho kterého institutu lex
mercatoria se liší podle jednotlivých autorů. Tak např. Z. Kučera80 řadí INCOTERMS (viz
následující kapitola) do vykládacích pravidel, ale zároveň se INCOTERMS označují jako
dodací podmínky.81 Dále, jak bylo zmíněno v kapitole 1.2.2, INCOTERMS někteří odborníci
považují za „soukromou kodifikaci mezinárodních obchodních zvyklostí“, jiní autoři zase
odmítají, že INCOTERMS mají povahu mezinárodních obchodních zvyklostí.82

3.2.1 Doložky INCOTERMS
INCOTERMS je zkratkou anglického názvu „International Commercial Terms“,
v české literatuře se setkáme s označením „Mezinárodní obchodní pravidla“, 83 nebo také
„Mezinárodní obchodní termíny“.84 Jde o smluvní doložky, vytvořené Mezinárodní obchodní
komorou v Paříži - MOK (angl. International Chamber of Commerce – ICC), která se od svého
vzniku po první světové válce zabývá unifikací obchodního práva. INCOTERMS byly
postupně vydávány v různých zněních již od roku 1936. Naposledy bylo vydáno jejich
aktualizované znění v roce 2010, které původních 13 doložek zkrátilo na 11, a označuje se
„INCOTERMS 2010“. Jedná se o nejvýznamnější pravidla v oblasti mezinárodních
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výkladových pravidel. Kromě INCOTERMS vydala MOK řadu jiných dokumentů, např.
Jednotné obyčeje a usance pro dokumentární akreditivy, nebo např. Jednotná pravidla pro
inkasa a řada dalších85, které nebudou předmětem výkladu v této práci.
INCOTERMS nejsou závazným dokumentem, MOK je nevládní organizací. Smyslem
INCOTERMS je odstranění potíží při výkladu dodacích podmínek v mezinárodních obchodním
styku. Nutno zdůraznit, že INCOTERMS neupravují přechod vlastnického práva, ale pouze
některé otázky, např. přechod nebezpečí škody na zboží, místo doručení zboží, balení, kontrola
zboží, povinnosti hrazení různých plateb v souvislosti s dodáním zboží apod. Pro přehlednost je
níže uvedena tabulka INCOTERMS 2010 se stručnými popisky jednotlivých doložek.

Zdroj

tabulky:

[stránka

naposledy

navštívena

dne

19.3.2014]
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Výše uvedené podmínky se dělí na dvě kategorie: podmínky vztahující se pouze na
námořní, resp. vodní přepravu (FAS, FOB, CFR, CIF) a ostatní podmínky aplikovatelné na
libovolný druh přepravy.
Jak vidíme jde o velmi praktický a přehledný systém důsledně rozdělených práv a
povinností mezi kupujícím a prodávajícím. Počínaje doložkou EXW – Ex Works, neboli „ze
závodu“, která předpokládá nejméně povinností pro prodávajícího, jenž se zbaví veškerých
povinností a rizik spojených s předáním zboží již tím, že umožní prodávajícímu převzetí zboží
ve svém závodu, až po doložku DDP – Delivered Duty Paid, neboli „s dodáním, clo
zaplaceno“, která naopak veškeré povinnosti spojené s dodáním zboží, včetně hrazení cla, daní
a jiných poplatků spojených s dovozem86, ukládá prodávajícímu.
Právní povaha INCOTERMS je opět předmětem sporů. Zatímco zastánci lex mercatoria
tvrdí, že INCOTERMS jsou ve své podstatě uznaným nadnárodním obyčejovým právem,
většina autorů spíše zastává názor, že INCOTERMS nejsou dostatečně vyvinuté na to, aby
mohly být označeny za obyčejové právo.87
Odkaz ve smlouvě na jednu z doložek INCOTERMS, stejně jako způsob odkazu a
případné dodatky a úpravy doložek INCOTERMS, je v zásadě na uvážení smluvních stran.
Doporučuje se však v ujednané doložce neprovádět změny či dodatky, popř. je provádět
v minimálním rozsahu a v maximální míře přesnosti, určitým a srozumitelným způsobem.88 To
proto, že každá změna či úprava standardizované doložky může být v rozporu se ustáleným
způsobem výkladu předmětné doložky a může tak zpochybnit platnost odkazu

3.2.2 Zásady UNIDROIT
Zásady mezinárodních obchodních smluv (angl. The UNIDROIT Principles of
Commercial Contracts), publikované Mezinárodním ústavem pro sjednocení soukromého
práva (angl. The International Institute for the Unification of Private Law) v roce 1994 (Zásady
UNIDROIT), jsou vedle doložek INCOTERMS jedním z největších úspěchů snah o kodifikaci
86
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mezinárodního obchodního práva. V roce 2004 byla vydána jejich novelizovaná verze a v roce
2010 pak poslední rozšířená verze, která mj. nově obsahuje ustanovení o neplatnosti smluv. Jak
je uvedeno v jejich preambuli Zásady UNIDROIT stanoví obecná pravidla pro mezinárodní
obchodní smlouvy. I když nejsou formálně závazná a vymahatelná, a jejich „závaznost“ se
opírá pouze o sílu přesvědčivosti, jejich tvůrci považují tyto zásady za jakési svého druhu ius
commune, nebo také za moderní výraz toho, co se běžně nazývá lex mercatoria. 89 Jsou
koncipovány tak, aby reflektovaly právní koncepce většiny právních řádů obchodního světa.
Specifikem těchto zásad je způsob, kterým jejich Preambule stanoví případy, kdy se
Zásady UNIDROIT použijí. Jednak se zásady UNIDROIT na smluvní vztah použijí v případě,
kdy si tak strany výslovně sjednají, ale kromě toho se mohou aplikovat také v případě, kdy se
strany vůbec nedohodly na právu rozhodném pro jejich smluvní vztahy, nebo jestliže se strany
dohodnou, že se jejich smlouva bude řídit „obecnými zásadami právními“ (angl. „general
principles of law“)90. Dále se použijí také v případě, že není možné stanovit příslušné pravidlo
rozhodného práva. Pro srovnání, zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů (ZRŘ) v § 25 odst. 3 umožňuje rozhodcům rozhodnout na základě zásad
spravedlnosti, avšak pouze v případě, je k tomu strany výslovně pověří.
Aplikace Zásad UNIDROIT je omezena kogentními ustanoveními vnitrostátního
práva. 91 Toto omezení však neplatí absolutně. Jak podotýká J. Salač, 92 stranám např. nic
nebrání, aby v případě, kdy je spor řešen arbitrážně si sjednaly, že spor bude vyřešen postupem
ex aequo et bono, tj. rozhodování výlučně na základě zásad spravedlnosti (angl. „according to
what is equitable and good“ 93). Takový postup umožňuje např. vzorový zákon UNCITRAL
(viz kapitola 3.4.1), který v čl. 28 odst. 3 arbitrům dovoluje rozhodnout podle zásad ex aequo et
bono a „amiable compositeur“94, dají-li k tomu strany výslovný souhlas.
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Berger, K., P.: The creeping codification of the lex mercatoria. The Hague: Kluwer Law Int., 1999, str. 4.
Příkladmo je v Preambuli výslovně uvedeno, že to mohou být pravidla lex mercatoria.
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Zásady UNIDROIT čl. 1.4 Překlad: Larišová, M., Tomaščinová J., Pauknerová, M. Praha: CODEX Bohemia,
1997.
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Salač, J.: Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. In: Právník, 1998, č. 137/5, s. 421.
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Garner, B. A.: Black’s Law Dictionary. 8th edition. St. Paul: Thomson West, 2004, str. 600.
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Pojem amiable compositeur (angl. amiable compositor) je běžně vykládán jako rozhodování sporu třetí,
nezávislou stranou, jejíž konečné rozhodnutí stranami může a nemusí být přijato dle jejich vůle. Zdroj: Garner,
B. A.: Black’s Law Dictionary. 8th edition. St. Paul: Thomson West, 2004, str. 93.
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3.2.3 Principy evropského smluvního práva (PECL)
Principy evropského smluvního práva (PECL) jsou obecné zásady a také obecná část
smluvního práva, vytvořená pro účely sjednocení smluvního práva v rámci Evropské unie.
PECL zpracovala a vydala Komise pro evropské smluvní právo, tehdy ještě v rámci
Evropského hospodářského společenství, která se podle svého tehdejšího předsedy Ole Landa
také označuje „Landova komise“. PECL byly vydány ve třech dokumentech v letech 1995,
2000 a 2003. Podle původního záměru měly PECL přispět k vytvoření jakéhosi „evropského
ius commune“. PECL neobsahují podrobnou úpravu konkrétních smluvních typů. PECL jsou
součástí velmi odvážného záměru vytvořit jednotný Evropského občanského zákoníku. 95
Kromě toho PECL měly také umožnit alespoň v minimální míře slučitelnost mezi
kontinentálním evropským právem a systémem common law.
Ve vztahu k lex mercatoria představují PECL skutečný průlomový posun. Podle
vyjádření komise představují PECL „moderní formulaci lex mercatoria“. Jistě je tomu tak
nikoli bez přičinění prvního předsedy Komise O. Landa, který je znám jako zastánce lex
mercatoria.96 PECL stranám výslovně umožňuje zvolit si rozhodné právo odkazem na lex
mercatoria, taková volba má být stranám poskytnuta dokonce i v rámci ryze vnitrostátních
vztahů, v rámci členských států ES, resp. EU. Patrná je inspirace Vídeňskou úmluvou, ze které
PECL převzaly zásadu, podle níž jsou strany vázány zvyklostmi, které mezi sebou zavedly
nebo na které se dohodly.97
Na tomto místě je vhodné také zmínit relativně recentní iniciativu EU o vytvoření
jednotné evropské úpravy prodeje, neboli „Common European Sales Law“ – CESL. Již v roce
2001 byly založeny dvě pracovní skupiny se záměrem přípravy vytvoření Evropského
občanského zákoníku (viz kapitola 3.5) a jednotné evropské úpravy smluvního práva. 98
Důvodem je především absence dostatečně jednotné právní úpravy této problematiky v EU.
Vídeňská úmluva sice poskytuje přímou úpravu mezinárodního prodeje zboží, nicméně tato
úprava se nejeví jako dostatečná. Potíže působí nejednotná interpretace Vídeňské úmluvy
v různých členských státech EU. Dále také skutečnost, že Vídeňská úmluva neřeší řadu
důležitých otázek smluvního práva a v neposlední řadě také skutečnost, že některé členské státy
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EU nejsou signatáři Vídeňské úmluvy.99 V říjnu 2011 byl Evropskou Komisí předložen návrh
Nařízení EP a Rady EU o společné evropské právní úpravě prodeje. V tuto chvíli nelze říci, zda
a jak bude probíhat další vývoj tohoto návrhu, neboť některé státy se postavily proti tomuto
návrhu, mezi nimi je i Česká republika.100

3.3

Formulářové a vzorové smlouvy, obchodní podmínky a návody

3.3.1 Formulářové a vzorové smlouvy
V obchodní praxi je časté, že velké podnikatelské subjekty, které uzavírají velké
množství smluv, pro urychlení kontraktačního procesu používají formulářové smlouvy. Tyto
smlouvy jsou vytvářeny zejména z praktických důvodů, neboť do standardního formuláře se
většinou pouze doplní kontaktní údaje protistrany a některé další údaje. Dalším důvodem pro
zvolení tohoto způsobu uzavírání smluv je nepochybně výhodné postavení, ve kterém se ocitá
strana, která vytváří formulářovou smlouvu. Zejména v situacích kdy se jedná o silného hráče
na trhu, si taková strana může dovolit upravit podmínky formulářové smlouvy způsobem pro ni
výhodným, a díky svému silnému postavení na trhu donutit protistrany, aby k takovým
podmínkám přistoupily. V takovém případě smlouvu nazýváme adhézní. Pro takové smluvní
vztahy stanoví NOZ101 speciální ochranu strany slabší strany, tj. strany, která neměla skutečnou
příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit.
V praxi se s takovým typem smluv nejčastěji setkáme např. v oblasti bankovnictví.
Z historického hlediska je možno jako příklad formulářových smluv uvést standardizované
smlouvy velkých asociací jako např. London Corn Trade Association, nebo také Waren Vereins
der Hamburger Börse. Již ve 20. letech 19 století se objevovaly formulářové smlouvy pro
zámořský obchod se surovinami typu obilí, krmiva, cukr, káva apod.102
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Jde o následující státy: Portugalsko, Irsko, Velká Británie a Malta.
Negativně k tomuto návrhu se vyjádřily např. Senát ČR a Svah průmyslu a dopravy ČR. Zdroj: Senát České
republiky
[citováno
dne
18.3.2014]:
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Od formulářových smluv odlišujeme vzorové smlouvy. V praxi totiž vznikají různé
vzorové texty konkrétních smluvních typů, které se často používají v mezinárodním obchodním
styku. Někdy se v literatuře setkáme s tím, že se zaměňují pojmy vzorové smlouvy a
formulářové smlouvy,103 ale přece jenom je mezi těmito pojmy rozdíl. Vzorová smlouva se od
formulářové smlouvy liší tím, že je spíše návodem k uzavření smlouvy, nežli hotovým
předpřipraveným textem, jako je tomu u formulářových smluv. Vzorová smlouva také často
nabízí několik variant řešení práv a povinností, ze kterých si strany mohou zvolit ta, která jim
nejvíce vyhovují. Zatímco formulářová smlouva je hotovým textem, který protistrana nemá
možnost pozměnit, pouze zvolit si správnou variantu v takových otázkách jako např. uvedení
správného pohlaví klienta (protistrany), nebo volby způsobu vyúčtování apod.
V praxi jsou vzorové smlouvy vypracovávány zájmovými sdruženími, ale i státními a
nadnárodními institucemi. Na oficiálních internetových stánkách Evropské komise najdeme
např. vzorové smlouvy, které jsou nabízeny ve více jazykových verzích a obsahují různé typy
příloh, kterými např. strany mohou do své smlouvy inkorporovat obchodní podmínky.104 Jinou
důležitou institucí v této oblasti je Mezinárodní obchodní komora v Paříži, která např. nově
nabízí i školící kurzy na téma vzorových smluv a upozorňuje na zásadní aspekty mezinárodních
smluv, které by neměly být přehlíženy.105

3.3.2 Obchodní podmínky
Na stejném principu jako vzorové smlouvy, jsou založeny i obchodní podmínky. Stejně
jako vzorové smlouvy, i obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy. Rozdíl spočívá pouze
ve způsobu provedení, zatímco vzorová smlouva je předtištěný formulář, do kterého se
doplňují údaje stran a jiné dodatečné údaje, na obchodní podmínky se zpravidla odkazuje.
Nejsou tedy fyzicky připojeny k smlouvě, jsou ale stejně tak součástí smlouvy. Obchodní
podmínky jsou standardizovaným textem práv a povinností stran, výkladových ustanovení,
nebo také údajů o jakosti, záručních lhůtách, ale také např. volby rozhodného práva, výběru
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Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno - Plzeň: Doplněk – Aleš Čeněk, 2009, str. 223.
Evropská komise: Research & Innovation: Model Contracts [citováno dne 18.3.2014]. Dostupné z:
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MOK v Paříži: ICC Model International Sale Contract [citováno dne 18.3.2014]. Dostupné z:
http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2014/ICC-Model-International-Sale-Contract/
104

49

soudu, popř. podřízení případných sporů ze smlouvy rozhodci na základě rozhodčí doložky
apod.
Vídeňská úmluva neobsahuje žádné zvláštní podmínky vzniku smlouvy s včleněnými
obchodními podmínkami. Právní základ pro inkorporací obchodních podmínek do smlouvy
najdeme v § 1751 a násl. NOZ. Odstavec 1 § 1751 umožňuje ve smlouvě odkázat na obchodní
podmínky připojené ke smlouvě, anebo obchodní podmínky, které jsou stranám známy. Dále
odst. 3 umožňuje odkázat i na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými
organizacemi, avšak pouze pro smlouvy mezi podnikateli. Před tím, než bude zkoumána
povaha těchto ustanovení a jejich důsledky, je nutno vymezit pojem podnikatele ve smyslu
v jakém je užit v odst. 3 § 1751 NOZ, a a contrario vymezit pojem „nepodnikatele“ ve smyslu
tohoto ustanovení. NOZ nevymezuje pojem „nepodnikatele“, stejně jako definici pojmu
„spotřebitel“, kterou obsahovalo ust. § 52 ObčZ. Definici spotřebitele nalezneme v § 2 odst. 1
písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zákon o ochraně spotřebitele), který
spotřebitele definuje jako: „fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání” a na základě nálezu Ústavního soudu je
v zásadě přípustné použít definici pojmu v jednom zákoně i pro účely aplikace zákona jiného,
pokud tento jiný zákon daný pojem používá, ale nijak jej nevymezuje.106 V případě označení
„strana, která není podnikatelem“ ovšem takovou možnost nemáme. Je proto zapotřebí
vypomoci si příslušnými ustanoveními ObchZ, který v § 262 odst. 4 stanovil zvláštní ochranu
pro stranu smluvního vztahu, která není podnikatelem, a to ochranu vyplývající z § 52 a násl.
ObčZ, a přihlédnout k odborným komentářům k výkladu těchto, i když dnes již neplatných,
ustanovení. Vymezení „strana která není podnikatelem“ je třeba ve smyslu tohoto ustanovení
chápat tak, že se jedná o stranu, která nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Může se
tedy jednat i o podnikatele, který ale v rámci daného smluvního vztahu např. opatřuje
záležitosti pro svou osobní potřebu, tudíž není na místě ho považovat za podnikatele pro účely
§ 262 odst. 4. 107 Nutno dodat, že ve své podstatě se jedná o vymezení téměř totožné
s vymezením pojmu „spotřebitel“. Avšak s tím rozdílem, že spotřebitelem může být pouze
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Viz Nález Ústavního soudu ze dne 6.2.2997, sp. zn. I. ÚS 531/05. Ústavní soud zde dokonce konstatoval, že je
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Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010,
str. 896.
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fyzická osoba. Tudíž nelze než dospět k závěru, že pojem „osoby, která není podnikatelem“ je
pojmem širším, než pojem spotřebitele.
Obdobný přístup je nutno zaujmout i k výše zmíněným ust. odst. 1 a odst. 3 § 1751
NOZ. Z těchto ustanovení jasně vyplývá, že je-li alespoň jedna ze stran stranou, která není
podnikatelem, pak ve smlouvě nelze odkázat na podmínky vypracované odbornými nebo
zájmovými organizacemi, ale pouze na podmínky fyzicky připojené ke smlouvě, anebo
podmínky, které jsou stranám známy. O podmínky, které jsou stranám známy by pak v praxi
zřejmě nejčastěji šlo o obchodní podmínky obchodní společnosti, které jsou veřejně dostupné,
např. na oficiálních internetových stránkách společnosti. Nutno dodat, že nepříznivý dopad,
které by toto omezení mohlo zdánlivě způsobit tím, že straně, která není podnikatelem i přes
její vůli zakáže uzavřít smlouvu s odkazem na takové obchodní podmínky, je vyloučen
ustanoveními § 586 NOZ, které stanoví, že je-li neplatnost právního jednání stanovena na
ochranu zájmu určité osoby, potom pouze tato osoba může vznést námitku neplatnosti. Dále,
v případě spotřebitele je stanovena dodatečná ochrana v § 1815 NOZ, které stanoví, že se
spotřebitel může dovolat i jinak neplatného ujednání ve smlouvě. Tedy pokud to považuje
spotřebitel za výhodné, může rozhodnout, že taková právní jednání budou nadále platná.
Lze tedy učinit závěr, že smyslem omezení ust. § 1751 odst. 3 je právě ochrana strany,
která není podnikatelem. I když je nepochybně koncipováno možná příliš protekcionisticky ve
prospěch této slabší strany. Vzhledem k účelu, kterému toto ustanovení má zřejmě sloužit, tj.
ochrana slabší strany, tento odstavec by bylo vhodné doplnit o další větu, která by upřesnila, že
je-li stranou smluvního vztahu strana, která není podnikatelem, lze na takové obchodní
podmínky odkázat pouze za předpokladu, že spotřebitel výslovně prohlásí, že byl s jejich
obsahem seznámen. V praxi by pak postačilo, kdyby vedle výslovného prohlášení strany –
nepodnikatele bylo ve smlouvě rovněž také odkázáno např. na internetový zdroj, kde se
s těmito podmínkami lze seznámit.
Příkladem standardizovaných vzorových podmínek v mezinárodním obchodním styku
jsou vzorové podmínky vypracované Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK), jež jsou
určeny účastníkům mezinárodního obchodu. Jejich výhodou je, že jsou konstruovány tak, že
jsou slučitelné s kogentními ustanoveními většiny evropských právních řádů. Při jejich
zpracování byly zohledňovány nejenom tradiční právní úpravy kontinentální Evropy, ale také
některé aspekty právních řádů států common law. To si ovšem na druhou stranu v zájmu
vyhledání kompromisu vynutilo určitou míru obecnosti. Jako příklad takových obchodních
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podmínek lze uvést Všeobecné podmínky pro vývozní a dovozní dodávky a montáž zařízení a
strojů.108

3.3.3 Návody a příručky
K standardizovaným smlouvám a ujednáním bývají pojmově přiřazovány i různé právní
návody a příručky, nebo také „guide“, které slouží stranám smluvního vztahy jako jakési
nastínění otázek důležitých pro uzavření smlouvy, které by strany měly zohlednit, a dále také
ilustrace možných způsobů uzavření smlouvy. Zpravidla jsou určeny pro některé obzvlášť
komplikované obchodní transakce. Evropská hospodářská komise OSN (EHK) vypracovala
řadu příruček pro sjednávání obchodních smluv o dodávkách velkých investičních celků, smluv
o předávání know-how v oblasti strojírenského průmyslu apod. Komise OSN pro mezinárodní
obchodní právo rovněž vypracovala příručky pro sjednávání smluv o dodávkách velkých
investičních celků, také např. problematiku zajištění apod.

Závěrem ke standardizaci smluvních ustanovení
Obecně lze ke standardizaci formulářových a vzorových smluv a smluvních podmínek
říci, že z hlediska urychlení procesu uzavírání smlouvy a šetření nákladů se jedná o velmi
užitečnou praxi, zákonitě vynucenou hospodářským pokrokem ve vysoce konkurenčním
prostředí tržních ekonomik světa. Slovy T. Richtera109 bychom mohli říci, že obchodníci budou
vždy vyhledávat všemožné způsoby minimalizace transakčních nákladů a proces smluvní
kontraktace není výjimkou. Tento jev ovšem přináší i některá rizika. Tím hlavním je
nepochybně slabší postavení strany, která není autorem takových standardizovaných
ustanovení (platí to hlavně pro formulářové smlouvy), neboť taková strana nemá reálnou
možnost ovlivnit tato smluvní ustanovení.
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3.4

Procesní pravidla lex mercatoria pro arbitrážní řízení
Vzorový zákon UNCITRAL
Vzorový zákon UNCITRAL z roku 1985 ve znění změn a doplňků 2006 je vlastně

souborem vzorových arbitrážních pravidel. Jejich autorem je Komise OSN pro mezinárodní
obchodní právo (Komise UNCITRAL). Důvodem pro vydání vzorového zákona UNCITRAL
byly snahy podpořit mezinárodní arbitráž poskytnutím právní úpravy, která by byla
konzistentní s Newyorskou úmluvou110. Je to vzor právní úpravy, který Valné shromáždění
OSN v roce 1985 doporučilo jednotlivým státům implementovat do svých právních řádů,111 a
mnohé státy tak učinily. K dnešnímu dni celkem 67 států provedlo legislativní úpravy na
základě Vzorového zákona UNCITRAL112, mezi nimi jsou např. Německo, Dánsko Ruská
Federace, Skotsko, Austrálie, některé státy USA apod. Mezi těmito státy není Česká republika,
nicméně Vzorový zákon UNCITRAL ovlivnil právní úpravu i v České republice.113

Rozhodčí pravidla UNCITRAL
Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou určeny pro procesní úpravu mezinárodní obchodní
arbitráže. Strany sporu mohou na Rozhodčí pravidla UNCITRAL odkázat v rozhodčí smlouvě,
anebo je určit jako pravidla řízení obchodní arbitráže i následně, tj. po vzniku sporu. Často se
uvádí simplifikované porovnání Vzorového zákona UNCITRAL a Rozhodčích pravidel
UNCITRAL tím, že první jsou určeny pro státy, zatímco druhé na potenciální strany sporu.

Podobným projektem jako Rozhodčí pravidla UNCITRAL je další dokument
vypracovaný komisí UNIDROIT – „Zásady nadnárodního civilního soudního řízení“ z roku
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Alvarez, H. C., Kaplan, N., Rivkin, D. W.: Model Law Decisions: Cases Applying the UNCITRAL Model Law
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[citováno dne 15.3.2014]. Dostupné z:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html
113
Rozehnalová, N.: Mezinárodní právo obchodní. II. díl. Řešení sporů. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996,
str. 42.
53

2004 neboli „UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure.“ 114 Jejich cílem je
unifikace národních právních úprav občanského soudního řízení, se zřetelem k zvláštnostem
sporů vznikajících z mezinárodních, resp. nadnárodních právních poměrů, oproti sporům ryze
vnitrostátním.115

3.5

Jiné projekty kodifikace lex mercatoria
Výše uvedená formalizovaná pravidla lex mercatoria nejsou jedinými pokusy o

kodifikaci lex mercatoria. Historicky vzniklo mnoho projektů a snah o unifikaci mezinárodního
obchodního a nejenom obchodního práva. V této práci jim nebyla věnována pozornost
z rozsahových důvodů, ale především z důvodů praktických, neboť většina z těchto projektů
neměla větších úspěchů anebo nejsou pro evropské prostředí právně relevantní. Tyto projekty
ale přece jenom stojí za zmínku.
Z historických důvodů je namístě zmínit projekt společného Franko-Italského
závazkového práva, který vznikl během první světové války. Tento projekt zahrnoval mj. i
obecné právní zásady a měl zamezit rozhodování na základě ekvity. Tato otázka byla v této
době obzvlášť aktuální ve Francii, kde např. soudce Magnaud ve 20. letech vydal velké
množství rozhodnutí v přímém rozporu s pozitivním právem, protože je považoval za
„spravedlivé“. 116 Vzhledem k sociálně-politickým změnám v období před druhou světovou
válkou, především v Itálií, ale také vzhledem k některým obsahovým nedostatkům, bylo od
tohoto projektu nakonec upuštěno, ale určitý vliv měl tento projekt na legislativní vývoj v řadě
zemí, např. v Itálii, Rumunsku nebo také v Řecku.117
Z komparativního pohledu je užitečné zmínit tzv. Restatementy, vydávané v USA
Americkým ústavem pro právo (z angl. „American Law Institute“ nebo také „ALI“). Doslovný
název těchto dokumentů, „Restatements of the Law of Contracts“ naznačuje jejich povahu, tzn.
nejde o zavedení nových pravidel či vytvoření nových právních konceptů, naopak se jedná o
pouhé shrnutí, jakési „znovu-konstatování“ již existujících právních zásad, právní praxe,
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zejména soudní rozhodovací praxe. Tedy těch právních pravidel, která v dané době existují a
jsou závazná, ale nejsou výslovně uvedená v zákoně. Vydávání těchto dokumentů bylo v USA
vyvoláno potřebou usnadnit a podpořit mezistátní obchodní aktivity v rámci USA. Zajímavou
je podobnost povahy a obsahu Restatementů se zásadami UNIDROIT. Zaznívají názory o
vhodnosti zavedení podobné praxe i v českém právním prostředí.118 K tomu lze jenom dodat,
že stojí za zvážení myšlenka vytvoření jednotného souboru právních zásad a výkladových
pravidel, extrahovaných z rozhodovací praxe např. Ústavního a Nejvyššího soudu.
V souvislosti s unifikačním úsilím na evropském kontinentu nelze nezmínit projekt
Evropského občanského zákoníku (EOZ). Tento záměr byl iniciován rezolucí Evropského
Parlamentu v roce 1989. V roce 2001 se EU byl proveden výzkum z cílem zjistit, postoj
členských států a evropské veřejnosti k možnosti přijetí EOZ. Na základě takto provedeného
výzkumu veřejného mínění Evropská komise došla k závěru, že EOZ není dosažitelným cílem,
a místo toho bylo v roce 2003 přikročeno k vytvoření tzv. společného referenčního rámce pro
evropské smluvní právo (CFR). Komise EU představovala CFR jako jednotnou unijní právní
úpravu smluvních závazků, jež má koexistovat spolu s vnitrostátními právními úpravami, aniž
by je nahrazovala, a která by byla k dispozici smluvním stranám jako volitelný právní režim
pro jejich smlouvy. Zároveň má CFR sloužit jako inspirace pro zákonodárce členských států a
vést ke sbližování právních úprav v rámci EU.119 Prozatím ale nic nenaznačuje tomu, že by
v blízké době nastaly nějaké kardinální změny a pokrok v přijetí EOZ předpisu. Překážkou pro
jeho přijetí je i otázka kompetence pro jeho zavedení, která není jednoznačná.120

Na závěr nutno upozornit, že existuje mnoho různých přístupů k doktríně lex
mercatoria, a to nejen obecně, ale dokonce i mezi zastánci lex mercatoria, konkrétně ve vztahu
způsobu kodifikace a dalšího vývoje. Pro zajímavost je na tomto místě stručně popsána metoda
tzv. postupné kodifikace, kterou navrhuje německý právník Klaus Peter Berger v své publikaci,
která je v této práci citována na několika místech, pod názvem „The Creeping Codification of
118
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the Lex Mercatoria.“121 Hlavní myšlenkou tohoto inovativního přístupu je kodifikace lex
mercatoria prostřednictvím neuzavřeného seznamu zásad a pravidel, které ve svém souhrnu
tvoří lex mercatoria. Zčásti je tento postup shodný se systémem Restatementů v USA. Také se
zde nabízí reprodukování tzv. „black-letter-law“, tj. shrnutí do jednoho dokumentu všech zásad
a pravidel ustálených v rámci mezinárodní obchodní arbitráže a mezinárodní smluvní praxe. K.
Berger122 také uvádí jako pozitivní skutečnost, že neuzavřenost tohoto seznamu má arbitrům
umožnit v podstatě vytvářet nové zásady a postupy tam, kde seznam příslušné pravidlo
postrádá, a že se tak má dít cestou odvození a interpretace z již existujících pravidel
obsažených v seznamu. Při takovém postupu ovšem není těžké si představit okamžitou vlnu
kritiky v souvislosti s právní jistotou a předvídatelnosti arbitrážních nálezů. Praktičnost
takového postupu jde, dle názoru autora této práce, na úkor jeho legitimity a tudíž i legitimity
celého konceptu postupné kodifikace lex mercatoria. V ostatním se ale jedná o velmi
zajímavou myšlenku a potenciálně užitečnou příručku pro všechny představitele právní profese
v oblasti práva mezinárodního obchodu, jak advokátů a právních zástupců stran, tak i arbitrů a
právních expertů.

4.

Lex mercatoria v mezinárodní obchodní arbitráži

4.1

Obecně k obchodní arbitráži
Obchodní arbitráž je prostředkem ke konečnému vyřešení sporů vyplývajících z

obchodněprávních poměrů, na základě dohody stran, nezávislým, nestátním orgánem nebo
osobou, kterou si zvolily strany sporu, s použitím procesních pravidel, které stranám poskytují
možnost být slyšeny.123 Pojem „rozhodčí řízení“ je překladem z angl. „arbitration“. Existují
však právní řády, ve kterých pojem „arbitráž“ má jiný význam, tak např. v právní úpravě Ruské
Federace je tzv. „arbitrážní soud“ (rusky «арбитражный суд», výsl.: „arbitražnyj sud“)
obecným soudem, tedy státním orgánem v rámci civilního soudnictví, který řeší převážně spory
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z obchodněprávních poměrů.124 Pro účely této práce se rozhodčím řízením rozumí řízení podle
ZRŘ podle českého práva, mezinárodní obchodní arbitráží se pak rozumí rozhodčí řízení podle
ostatních předpisů mezinárodního, popř. nadnárodního původu.
Obchodní arbitráž řadíme pod alternativní (mimosoudní) způsoby řešení sporů, nebo
také ADR.125 Od ostatních metod ADR, kterým je hlavně mediace126, se obchodní arbitráž liší
hlavně vázaností stran konečným nálezem arbitra, popř. arbitrů. Vázanost spočívá v tom, že
jednotlivé státy, v závislosti na mezinárodních, resp. mezistátních dohodách, rozhodčím
nálezům dávají účinky závazného rozhodnutí vnitrostátního soudu. Od typických vnitrostátních
soudních rozhodnutí se obchodní arbitráž liší mírou vlivu, který mají smluvní strany zejména
na zahájení a průběh obchodní arbitráže, neboť např. volba konkrétního arbitra či arbitrů je
zcela na vůli stran sporu, zatímco např. § 89 OSŘ formou tzv. prorogační dohody umožňuje
pouze volbu místní příslušnosti soudu, a v některých případech stanoví příslušnost výlučnou.127
Základ pro obchodní arbitráž tvoří smluvní autonomie stran. Smluvní strany se mohou
formou rozhodčí smlouvy (také „rozhodčí doložka“, „klauzule o rozhodčím řízení“; angl.
„arbitration clause“, „arbitration agreement“) dohodnout, že jejich případný spor ze smlouvy
bude řešit rozhodce nebo rozhodci v rámci rozhodčího (arbitrážního) řízení, a předejít tak
řešení sporu před vnitrostátním soudem některého státu. Rozhodčí doložku je nutno odlišit od
tzv. „smlouvy o rozhodci“. Rozhodčí doložka, jak vyplývá již z názvu, je součástí smlouvy
hlavní,128 a upravuje spory, které teprve vzniknou. Smlouva o rozhodci je naopak samostatnou
dohodou, která řeší již vzniklý spor, a kterou strany sporu určují konkrétního rozhodce, který
bude spor rozhodovat.129 Nutno dodat, že v praxi k uzavření smlouvy o rozhodci nedochází
příliš často, neboť strany sporu ve většině případu již vzhledem k vzniklému sporu nejsou
schopny dosáhnout kompromisu.130
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Platnost rozhodčí doložky se neodvíjí od platnosti hlavní smlouvy. Rozhodčí doložka
může být součástí hlavní smlouvy, může být dokonce zařazena do hlavní smlouvy jako pouhé
jedno z ustanovení hlavní smlouvy. Přitom, kdyby byla hlavní smlouva z nějakého důvodu
prohlášena za neplatnou, taková skutečnost nemá vliv na rozhodčí doložku, nevztahuje-li se
důvod neplatnosti hlavní smlouvy na rozhodčí doložku. 131 Toto pravidlo se v zahraniční
literatuře zabývající se problematikou arbitráže označuje jako „separability doctrine”,
„severability doctrine“132, nebo také „separability presumption“133, a je zakotveno v mnoha
právních předpisech a dokumentech zabývajících se obchodní arbitráží.134 Stejně jako je tomu u
volby práva a nezávislosti ujednání volby práva na smlouvě hlavní135, i rozhodčí smlouva se
vyznačuje autonomní povahou a neplatnost smlouvy hlavní nemá bez dalšího vliv na platnost
na rozhodčí smlouvu. I toto pravidlo bylo ve staré úpravě zakotveno v § 267 odst. 2 ObchZ a
přestože NOZ již takové výslovně ustanovení neobsahuje, i na rozhodčí smlouvu tedy můžeme
vztáhnout závěr učiněný v kapitole 2.2.3 o zachování tohoto pravidla na základě obecného
přístupu NOZ k posuzování platnosti právních jednání. Je ale s podivem, že toto pravidlo není
zakotveno v ZRŘ a v Řádu RS při HK a AK.
Mezinárodní obchodní arbitráž (MOA) je obchodní arbitráž, která překonává hranice
jednoho státu a řeší spory stran, které jsou příslušníky různých států, resp. FO a PO, které
v době uzavření smlouvy měly svůj obvyklý pobyt nebo sídlo v různých státech.136 Právní
základ pro rozhodčí řízení i mezinárodní obchodní arbitráž v České republice tvoří zákon o
rozhodčím řízení (ZRŘ). Nutno podotknout, že ZRŘ nerozlišuje mezi obchodní arbitráží
vnitrostátní a mezinárodní obchodní arbitráží. Problematika mezinárodní obchodní arbitráže je
řešena i v ust. § 106 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(OSŘ). Podle § 106 OSŘ soud zastaví řízení, jakmile zjistí, že věc má být projednána před
rozhodcem (nebo rozhodčí komisí spolku), a to pouze na základě námitky žalovaného a pokud
strany sporu následně neprohlásí, že na smlouvě (konkrétně na rozhodčí smlouvě) netrvají.
Z dikce ust. § 106 OSŘ vyplývá, že soud z vlastní iniciativy nezjišťuje, zda má být věc
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projednána v rozhodčím řízení.137 Dalšími případy, kdy věc na základě rozhodčí smlouvy
nebude projednána v rozhodčím řízení, a namísto toho ji projedná obecný soud, jsou: a) věc dle
českého práva nemůže být podrobena rozhodčí smlouvě, b) rozhodčí smlouva je neplatná, popř.
vůbec neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec pravomoci
přiznané jim smlouvou, c) rozhodčí soud odmítl věcí se zabývat.

4.2

Využití lex mercatoria v mezinárodní obchodní arbitráží (MOA)

4.2.1 Historie a kritika aplikace lex mercatoria v MOA
Vývoj lex mercatoria ve 20. století probíhal v těsně souvislosti s rozvojem mezinárodní
obchodní arbitráže. E. Lambert, zmíněný v kapitole 1.2.2, dokonce označil činnost arbitráže za
jeden ze zdrojů nadnárodního obchodního práva. A je tomu skutečně tak. I když názory
jednotlivých autorů ohledně využití lex mercatoria v mezinárodní obchodní arbitráži se
rozchází. Některými odborníky bylo dokonce bez dalšího zpochybňováno využití lex
mercatoria v MOA.
J. Salač ve svém díle138 popisuje nejhlasitější kritické argumenty proti používání lex
mercatoria v mezinárodní arbitráží. Tak např. anglický autor Francis Mann tvrdí, že je použití
lex mercatoria v MOA nepřijatelné, a že rozhodci musí v rámci mezinárodní obchodní arbitráže
brát zřetel pouze na procesní a konfliktní normy místa, kde se arbitráž koná, neboť opačný
postup vede k vydávání rozhodčích nálezů ex aequo et bono a amiable compositeur, k čemuž
smluvní strany nedaly souhlas. Francouzský autor Lagarde zase vyvrací tezi Philippa Kahna,
popsanou v kapitole 1.2.2, o existenci mezinárodního společenství obchodníků a v něm
vzniknuvší lex mercatoria, neboť dle jeho názoru, žádné takové autonomní a zároveň
homogenní a jednotné společenství neexistuje.
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Zároveň Lagarde argumentuje, že

mezinárodní arbitráž lex mercatoria neaplikuje, nýbrž tvoří, neboť existence norem lex
mercatoria je zčásti nejasná. Obdobné kritické argumenty zaznívají rovněž ve Švýcarsku a v
Německu.
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Celkově je tak kritika lex mercatoria vyvolána na jedné straně právně-politickými
motivy, tedy nezájmem přijmout velmi specifický prostředek právní úpravy obchodních vztahů
a narušit tak dlouhodobě ustálený tradiční systém právních hodnot. Z teoretického hlediska je
pak lex mercatoria odmítáno z důvodu, že je samotný koncept lex mercatoria nepřijatelný,
nesprávný a neobhajitelný, neboť ne všichni odborníci uznávají samotný koncept
transnacionálního práva nezávislého na národních právních řádech. Navíc se také zpochybňuje
potřebnost lex mercatoria hlavně z důvodu, že smluvní strany si mohou upravit své smluvní
vztahy dostatečně svobodně i v rámci národních právních režimů, pomocí kolizních pravidel, a
vyhnout se tak nepříznivým důsledkům aplikace pravidel toho kterého právního řádu.
Nelze opomenout také jeden z hlavních nedostatků lex mercatoria, a sice, že lex
mercatoria není obecně závazné a vynutitelné státní nebo jinou autoritou. I rozhodčí nálezy
jsou závislé na národním právu, které je musí uznat a propůjčit jim vykonatelnost, protože
v opačném případě nemají z hlediska vnitrostátního práva žádnou relevanci.

4.2.2 Odůvodněnost kritiky a teoretická východiska použití lex mercatoria v
MOA
Zastánci lex mercatoria, označovaní také „mercatoristé“, podotýkají hlavně na zjevný
rozpor mezi právně teoretickou dogmatikou a hospodářskou realitou ve světě, kdy nebývalý
rozvoj mezinárodního obchodu, globalizace a usnadnění komunikace mezi obchodníky
v různých částech světa kladou nároky, kterým tradiční přístupy právní úpravy obchodních
vztahů nejsou s to vyhovět. Namítá se, že kdyby, jak tvrdí odpůrci lex mercatoria, pro úpravu
nadnárodních obchodních vztahů plně postačovaly národní právní úpravy, potom by nedošlo
k faktické tvorbě jednotlivých pravidel lex mercatoria, nezávislého na národních právních
řádech.
Proti výše uvedené kritice Francise Manna spočívající v argumentu, že v rámci MOA
musí rozhodci brát zřetel výlučně na právní normy místa rozhodování, a že opačný postup vede
k vydávání rozhodčích nálezů ex aequo et bono a amiable compositeur lze postavit tezi tzv.
jurisprudence právního pluralismu, zmíněnou v kapitole 2.3.2, navrženou francouzským
autorem Loquinem, který zastává stanovisko, že není-li rozhodné právo stranami sporu
zvoleno, arbitrážní tribunál je oprávněn použít lex mercatoria bez ohledu na vnitrostátní kolizní
normy. Autor této práce se staví kriticky k oboum výše zmíněným argumentům. Kritický
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argument F. Manna je na místě odmítnout jako příliš právně pozitivistický, nahlížející na
právní úpravu obchodních vztahů jako na rigidní konstrukci nepřipouštějící žádnou diskreci
rozhodujícího orgánu a zohlednění specifických okolností pro daný právní poměr relevantní.
Avšak i Loquinova teze o absolutní svobodě arbitra použít lex mercatoria v případě absence
volby práva je zjevně nepřijatelná a v ostrém rozporu s principy právní jistoty a požadavkem
předvídatelnosti rozhodnutí. Jako přiměřený se, dle názoru autora této práce, jeví postup, který
by arbitrovi v případě absence volby práva stranami ukládal přihlížet ke kolizním ustanovením
příslušného právního řádu. Arbitr by tedy musel spor rozhodnout striktně v souladu
s kogentními ustanoveními rozhodného práva určeného kolizními normami, avšak v rámci
dispozitivní úpravy by mu mělo být umožněno se od národní právní úpravy odchýlit ve
prospěch oněch norem lex mercatoria, např. obchodních zvyklostí, zde už plně na základě
svého uvážení. Takový postup vyhovuje jak požadavkům právní jistoty, předvídatelnosti
rozhodnutí i zájmům států na dodržování kogentních ustanovení jejich právních řádů, tak i
nutnosti zohlednit specifická pravidla a zavedené standardy v mezinárodním obchodním styku.
V praxi je tento postup často volen arbitry v rámci MOA, jako příklad poslouží mezitímní nález
RS při MOK ve sporu z licenční smlouvy, ve kterém žalovaný (Itálie) požadoval aplikaci lex
mercatoria, které označil za „obecné principy práva a ekvitu“, kdežto žalující požadoval
aplikaci amerického práva. Arbitři zde rozhodli, že aplikují obecně americké právo doplněné,
vyvstane-li taková potřeba, o lex mercatoria, za které označili obchodní zvyklosti a zásady
obecně použitelné v mezinárodním obchodě.140
Pro úplnost lze dodat, že, způsob rozhodování na základě zásady amiable compositeur
bývá někdy nesprávně vykládán. Tato zásada, jež má původ ve francouzském právu, nikterak
neznamená, že rozhodující orgán může zcela ignorovat jinak aplikovatelné vnitrostátní
předpisy, nýbrž se může odchýlit pouze od předpisů dispozitivní povahy,141 což ostatně strany
smlouvy mohou učinit i samy. Arbitr nebude, resp. neměl by ignorovat kogentní ustanovení
relevantního vnitrostátního práva, neboť v takovém případě hrozí, že nález v příslušném státě
nebude uznán a vykonán.142 Povaha rozhodování ex aequo et bono již není tak jednoznačná.
Vzhledem k tomu, že tato zásada má původ v mezinárodním právu veřejném, objevují se
názory, že arbitr rozhodující ex aequo et bono může ignorovat i kogentní ustanovení
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relevantního vnitrostátního práva, nedojde-li takovým postupem k porušení veřejného
pořádku.143
V otázce aplikace lex mercatoria v případě absence volby by krajně pozitivně naladěný
zastánce lex mercatoria mohl argumentovat i tím, že neexistence výslovné volby rozhodného
práva stranami je vlastně konkludentní volbou lex mercatoria. Mohlo by být namítáno, že ve
specifickém prostředí mezinárodního obchodu jsou obecné zásady a obchodní zvyklosti, které
můžeme označit za lex mercatoria natolik známé, jejich dodržování je natolik samozřejmé, že
výslovná volba práva je vlastně prostředkem určení rozhodného práva, který je ve vztahu
speciality k jinak subsidiárnímu používání pravidel lex mercatoria. V literatuře se různé
varianty takového přístupy také objevují. Např. americký profesor práva a ředitel Institutu pro
rozhodčí řízení při Státní univerzitě v Pensylvánii zastává stanovisko, že samotná skutečnost,
že se strany obrátily na nadnárodní arbitrážní instituci a přitom nezvolily rozhodné právo, značí
konkludentní souhlas stran s podřízením jejich smluvního poměru „takovému právu, kterým se
řídí všechny nadnárodní obchodní poměry“. 144 Takové argumenty však, ač z ilustrativních
důvodů zajímavé, nemají větších šancí na úspěch, neboť by zde rozhodující orgán v podstatě
nahrazoval vůli stran. Vhodnějším se jeví, jak je uvedeno výše, v otázce použití lex mercatoria
v případě absence volby práva, zaujmout jakýsi kompromisní přístup a dovolit rozhodujícímu
orgánu aplikaci lex mercatoria a odchýlit se tak i od příslušné národní právní úpravy, avšak
pouze a jenom v rozsahu dispozitivních ustanovení národního práva, nikoli kogentních.
J. Salač145 vychází z následujících předpokladů, které lex mercatoria musí splňovat, aby
jej bylo možné označit za právní řád: a) dostatečná publicita a transparentnost, b) zajištění
určitého standardu spravedlnosti, c) existence struktury a systematičnosti, d) úloha mezinárodní
obchodní arbitráže jako nestátní instituce řešící spory o právo z lex mercatoria, e) efektivnost
normy, tj. její prosaditelnost. Předpoklady uvedené v písmenech a), b), a d) by neměly vyvolat
větších debat, zatímco c) struktura a systematičnost a e) efektivnost a prosaditelnost, jsou již
otázky podstatně komplikovanější. Existence či absence struktury a systematičnosti lex
mercatoria je předmětem četných debat a do jisté míry otázkou předpokládající vícero
subjektivních pohledů na věc, avšak problematika prosaditelnosti lex mercatoria, tj.
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vynutitelnost a tedy i obecná závaznost lex mercatoria, je objektivně slabinou lex mercatoria, a
pochopitelně také jedním z hlavních bodů kritiky lex mercatoria. To proto, že s porušením lex
mercatoria v současné době nejsou spojeny žádné sankční následky, jak je tomu v každém
vnitrostátním právním řádu. Zastánci ale i přesto tento nedostatek argumentují, že vzhledem
k tomu, že národní soudy respektují pravidla lex mercatoria, je tudíž zajištěna i obecná
prosaditelnost lex mercatoria, prostřednictvím vnitrostátních právních řádů jednotlivých států.
Takový závěr o obecné „prosaditelnosti“ lex mercatoria pouze z důvodu, že národní
soudy respektují pravidla lex mercatoria je evidentně neopodstatněný. Předně je nutno
analyzovat předpoklad pod písm. c) efektivnost a prosaditelnost z terminologického hlediska.
Efektivnost, nebo také efektivita práva je teoreticko-právní koncepce zkoumání působení práva
ve společnosti zejména ze tří hledisek: z hlediska výsledků právem dosahovaných, dále
z hlediska hospodárnosti a účelnosti vynaložených nákladů v poměru k dosahovaným
výsledkům, a nakonec z hlediska míry využití potenciálu a možnosti práva v daném prostředí,
za daných podmínek a okolností.146 Je tedy zřejmé, že se nejedná o ryze právní pojem, ale
naopak o pojem někde na pomezí práva a sociologicko-filozofických disciplín zkoumajících
účel práva a cíle a dopady právní regulace. Naopak pojem „prosaditelnost“ můžeme chápat
v širším smyslu jako obecnou závaznost, tj. „závazné pravidlo chování [..] oprávnění jako
možnost určitého chování a povinnost jako nutnost určitého chování pod hrozbou sankce“147 , a
v užším smyslu jako vynutitelnost, tj. možnost vynutit splnění povinnosti uplatněním sankce,
která je předepsána za její nedodržení. 148 Z tohoto pohledu musíme konstatovat, že lex
mercatoria předpoklad prosaditelnosti, ve smyslu obecné závaznosti a prosaditelnosti,
nepochybně nesplňuje. Tudíž, výše uvedené argumentace o dostatečné prosaditelnosti lex
mercatoria neobstojí. Naopak vhodnější argumentací prosaditelnosti lex mercatoria by bylo,
podle názoru autora práce, upozornit na existenci mezinárodních dohod zaručujících výkon
rozhodčích nálezů na území jednotlivých států, jako např. Newyorská úmluva, nebo četné
dvoustranné dohody mezi některými státy. Na základě těchto dohod je zaručen výkon, a tudíž
v širším smyslu i ona „prosaditelnost“ pravidel lex mercatoria, o která může být opřen
předmětný rozhodčí nález, a to v rámci vnitrostátních právních řádů. V této souvislosti tedy
můžeme učinit závěr, že lex mercatoria, ač přímo nezávazné v rámci vnitrostátních právních
řádů, je alespoň nepřímo prosaditelné tím, že národní soudy mají povinnost, za splnění určitých
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podmínek, uznat a vykonat rozhodčí nálezy, které mohou být (a často také jsou) vyneseny na
základě pravidel lex mercatoria.
Lze učinit závěr, že přístup k aplikaci lex mercatoria se liší v závislosti na tom, zda
řízení probíhá u nestátních rozhodčích institucí či u vnitrostátních soudních orgánů. Obecně lze
konstatovat, že arbitři v rámci MOA se k aplikaci lex mercatoria staví příznivěji, nežli
vnitrostátní soudy. N. Rozehnalová149 popisuje z následující teoretické koncepce aplikace lex
mercatoria pro mezinárodní obchodní arbitráž:
a)

subsidiární aplikace lex mercatoria

Nejvíce akceptovaným přístupem je aplikace lex mercatoria v souladu a v mezích kogentních
ustanovení národního práva. Potíže ale vznikají v situaci, kdy národní právní úprava rozhodci
neposkytuje žádný prostor pro uvážení a strany si takový postup výslovně nezvolily.
b)

aplikace lex mercatoria na základě odkazu stran či v rámci diskreční pravomoci

rozhodujícího orgánu jako práva rovnocenného s národním právním řádem
Tento postup je často zaujímán rozhodčími orgány v MOA. Je ale nutno přihlédnout k tomu,
nakolik a zda vůbec takový postup dovoluje právní úprava vnitrostátního práva. V opačném
případě hrozí nebezpečí, že příslušným národním soudem budou uznání a výkonu rozhodčího
nálezu odmítnuty, např. z důvodu rozporu s veřejným pořádkem.150
c)

aplikace přednostní

Přednostní aplikace lex mercatoria na právní poměry obsahující mezinárodní prvek je spíše
výjimkou. Takový postoj zcela přehlíží vnitrostátní právní úpravu příslušného státu. Přesto se
v praxi s takovým postupem můžeme setkat. Např. v některých státech je diskreční prostor
poskytovaný rozhodcům natolik široký, že při rozhodování může být národní právní úprava
zcela ignorována. Jako příklad lze uvést právní úpravu Francie či Švýcarska.151
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4.2.3 Praxe aplikace lex mercatoria v MOA
V praxi pozorujeme, že národní soudy často zaujímají vstřícná stanoviska k rozhodčím
nálezům, vydaným na základě právních předpisů a pravidel nestátního původu. Jako příklad lze
uvést rozhodovací praxi rakouského Nejvyššího soudu, francouzských soudů nebo anglického
Court of Appeal.152 Patrně nejpříznivěji k lex mercatoria se staví francouzská právní úprava. Čl.
1496 francouzského Řádu civilního řízení stanoví, že arbitři rozhodující v arbitráži s prvkem
mezinárodního obchodu aplikují právo zvolené stranami sporu. Není-li takové volby, aplikují
taková pravidla, která považují za vhodná a přiměřená. Při tom musí brát v úvahu obchodní
zvyklosti. Mnoho autorů toto ustanovení považují za faktické uznání lex mercatoria
francouzským zákonodárcem. 153 Dalším vhodným příkladem je švýcarská právní úprava.
V díle 12 čl. 176 až 194 švýcarského zákona o mezinárodním práv soukromém je stranám
umožněno přímo si zvolit právní pravidla upravující jejich právní poměr. Výkladová praxe ve
Švýcarsku pak za tato „právní pravidla“ považuje nejen národní právní řády, ale i nestátní
soubory právních norem. Nezvolí-li si strany rozhodné právo, rozhodci rozhodnou o určení
právních pravidel majících s případem nejužší spojení, aniž by byli vázáni kolizními
normami. 154 Obdobným způsobem řeší problematiku volby práva i nizozemská úprava a
v tamních komentářích k příslušným zákonným ustanovením se dokonce objevují přímé
zmínky o lex mercatoria a o možnosti na něj odkázat jako na rozhodné právo.
Výše zmíněný nález RS při MOK v případu Norsolor155 bychom mohli označit za
ukázkový případ extrémně kladného přístupu k lex mercatoria. Tento případ byl ve své době
často citován a vyvolal velké diskuze.156 Jednak z toho důvodu, že arbitři zde rozhodli o použití
lex mercatoria bez ohledu na národní hmotněprávní úpravy, aniž k tomu byly stranami
zmocněni, ale také tím, že tento nález byl potvrzen rakouskými obecnými soudy. Jako další
často citovaný případ posilující pozici lex mercatoria uvádí N. Rozehnalová 157 vyjádření
Nejvyššího soudu Itálie k případu August Topfer and Co. GmbH. vs. Fratelli Damiano Corte di
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Cassazione, v souvislosti s uznáním a výkonem rozhodčího nálezu vydaného na základě
Evropské úmluvy o obchodní arbitráži. Nejvyšší soud Itálie zde konstatoval, že systém lex
mercatoria postrádá donucovací prostředky, aby bylo prosaditelné v jednotlivých státech. Proto
je výkon rozhodnutí na základě lex mercatoria odkázán na státní moc v jednotlivých státech.
Dále uzavřel, že v případě rozhodčích nálezů postavených na lex mercatoria na základě vůle
stran, není zde dán důvod k odmítnutí uznání a výkonu nálezu.

Aplikace zásad UNIDROIT
K úloze Zásad UNIDROIT v MOA je vhodné zmínit např. nález RS při MOK ve sporu
mezi rakouským a švýcarským obchodníkem, ve kterém RS při MOK v otázce výše úroků
aplikoval výši úroků dle London International Bank Offered Rate (LIBOR), neboť shledal, že
taková výše odpovídá ustanovením čl. 7.4.9 (2) Zásad UNIDROIT a také principům PECL.
Dalším případem demonstrujícím důležitou úlohu Zásad UNIDROIT je rozhodnutí
australského federálního soudu, který ve sporu mezi kalifornskou společností a australskou
státní agenturou konstatoval, že princip dobré víry a poctivého obchodního styku je nejenom
uznáván řadou právních řádů, ale je na něm postaven i článek 1.7 Zásad UNIDROIT. 158
Povahu lex mercatoria rovněž velmi výstižně popsal Rozhodčí soud při Stockholmské
obchodní komoře (z angl. Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), který
ve sporu mezi dvěma obchodními společnostmi, z nichž jedna měla své sídlo v Číně, druhá v
Lucembursku, rozhodl o použití Zásad UNIDROIT. Strany sporu si rozhodné právo v tomto
případu nezvolily, a rozhodci zde aplikaci Zásad UNIDROIT odůvodnili následovně: „Zásady
UNIDROIT jsou široce uznávané a zakotvují principy, které dle názoru (zdejšího) soudu nabízí
ochranu smluvním stranám, která adekvátně reflektuje základní zásady obchodních vztahů ve
většině, ne-li ve všech vyspělých zemích“.159
V souvislosti s otázkou možnosti volby rozhodného práva odkazem na lex mercatoria
lze uvést následující nález RS při MOK. Ve sporu mezi vietnamským prodejcem a kupujícím z
Nizozemí řešením RS při MOK160 byla řešena otázka výběru rozhodného práva v případě, že si

158

Rozehnalová, N.: Právo mezinárodního obchodu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2010, str. 241.
Shmatenko, L.: Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive Law? In: Czech (& Central
European) Yearbook of Arbitration. 2013, Volume III, str. 98.
160
Nález RS při MOK v případu č. 8502, místo řízení Paříž.
159
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strany jako rozhodné právo zvolily pravidla lex mercatoria. Smlouva stran v tomto případu
odkazovala na mezinárodní obchodní zvyklosti, jako jsou např. INCOTERMS. Arbitři se za
takové situace rozhodli na případ aplikovat „obecně uznávané zásady mezinárodního
obchodu“ a v případě potřeby „zahrnout ustanovení Vídeňské úmluvy o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží, anebo Zásady UNIDROIT“. Postup arbitrů v tomto případu
jednoznačně odpovídá na otázku, jež byla řešena v kapitole 2.3 této práce, tj. zda je možné
zvolit rozhodné právo upravující právní poměr odkazem na některé z pravidel lex mercatoria.
V praxi se tak ukazuje, že volba práva odkazem na lex mercatoria je možná a arbitři si
s takovým postupem umí poradit. Na druhou stranu se nepotvrzují kritické ohlasy přisuzující
lex mercatoria pouhou interpretační roli, které tvrdí, že lex mercatoria nemůže plnit úlohu
právního systému, a že jej nelze používat jak rozhodné právo.
K úloze mezinárodní obchodní arbitráže v dalším rozvoji lex mercatoria lze říci, že je
nepochybné, že MOA hraje podstatnou v jeho vývoji. Vedle národních soudů, je to jediný
prostředek, jak vynutit dodržování obecně akceptovaných pravidel lex moratoria a dostat tak
alespoň alespoň ta nejzákladnějších pravidla chování v mezinárodním obchodním styku do
povědomí mezinárodních obchodníků.
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Závěr
Lex mercatoria prožilo ve druhé polovině 20. století jakousi renesanci. Důvodů pro
takový vývoj bylo mnoho, a nebyly pouze právního charakteru. Ústup striktně právněpozitivistického postoje k právu, větší snaha o mezinárodní spolupráci a harmonickou
koexistenci mezinárodního společenství po dvou světových válkách, globalizace, vývoj
technologických vymožeností, jenž stimuloval prudký rozvoj mezinárodního obchodu, a také
hospodářská konkurence, která klade stále větší a větší nároky na zefektivnění a zrychlení
výrobních a obchodních procesů na jedné straně, a minimalizaci transakčních nákladů na straně
druhé. To jsou hlavní důvody, kterým dle názoru autora práce lex mercatoria vděčí za svůj
vzestup v moderním mezinárodním obchodu. Od druhé poloviny 20. století, a hlavně
v posledních desetiletích, pozorujeme jisté změny v pojímání norem lex mercatoria. Moderní
vývoj a příklady aplikace lex mercatoria v praxi ukazují, tento právní systém již není pouhým
interpretačním vodítkem, ke kterému rozhodující orgán může přihlédnout, pakliže to považuje
za vhodné. Naopak se lex mercatoria s postupem času stále důsledněji přetváří v právní institut,
plnohodnotný, právem uznaný prostředek úpravy smluvních vztahů.
Čtenář si jistě všimnul, že autor této práce zaujímá spíše pozitivní postoj k lex
mercatoria a k jeho úloze v právu mezinárodního obchodu. Nicméně v práci jsou uvedeny
názory, které svědčí ve prospěch i v neprospěch aplikace lex mercatoria v mezinárodním
obchodním styku. Proto je autor práce přesvědčen, že se mu podařilo podat v maximální míře
objektivní výklad o povaze a úloze lex mercatoria v mezinárodním obchodu. V první polovině
práce byly shrnuty ty nejhlasitější argumenty kritiků lex mercatoria a posouzena jejich
odůvodněnost, zejména vzhledem k modernímu vývoji v mezinárodním obchodu. Podrobně
byla probrána problematika volby rozhodného práva odkazem na lex mercatoria a autorův
postoj k této otázce. Pozornost byla věnována také ostatním řádným prostředkům úpravy
soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem a vztah lex mercatoria k nim. Ve druhé
polovině práce pak byly rozebrány ty nejvýznamnější instituty lex mercatoria, jejich právní
zakotvení v české právní úpravě, rovněž bylo upozorněno na některé legislativní změny
v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Poslední kapitola se zabývala praktickou
aplikací lex mercatoria zejména v mezinárodní obchodní arbitráži. V této souvislosti byly
rovněž vyvráceny některé kritické argumenty proti použití lex mercatoria v rámci rozhodování
sporů. Zejména bylo ukázáno, že tvrzení o pouhé interpretační povaze lex mercatoria, o
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nezpůsobilosti lex mercatoria adekvátně upravovat smluvní vztahy obchodníků a efektivně
přispívat k rozhodování sporů, již neobstojí.
Některým jiným kritickým argumentům uvedeným v odborné literatuře bylo dáno za
pravdu. Zejména se autor ztotožnil s tvrzeními, že v případě lex mercatoria nemůžeme (zatím)
hovořit o samostatném právním řádu, který by bylo možné postavit na roveň právním řádům
jednotlivých států, dokonce ani o samostatném právním odvětví. K tomu právnímu systému lex
mercatoria stále chybí systematičnost, propracovanost, komplexnost právní úpravy pokrytím
všech aspektů obchodního, resp. smluvního práva, které jsou nezbytné pro označení „právní
odvětví“. Možná ale ani není nutné klást takové cíle, pakliže účelu, ke kterému má lex
mercatoria sloužit, lze dosáhnout i jinak, uvážíme-li, že primárním účelem lex mercatoria je
zajištění plynulého obchodního styku. Možná tím, co mezinárodní obchodní styk skutečně
potřebuje není ucelený a nezbytně rigidní právní systém, formálně splňující všechny aspekty
právního řádu, jak je tomu v případě vnitrostátních právních řádů. Ale naopak ucelený, avšak
nikoli uzavřený soubor právních pravidel, který je dostatečně flexibilní na to, aby pružně
reagoval na aktuální trendy a potřeby mezinárodního obchodního styku, ale zároveň dostatečně
jednoznačný a přesný na to, aby mohl být aplikován v každodenní praxi. Jako inspirace by
mohla posloužit metoda postupné kodifikace, popsaná v kapitole 3.5, jejímž autorem je K.
Berger.
K otázce dalšího vývoje lex mercatoria lze uvést, že obrovským přínosem dalšího
aktivního rozvoje a osamostatnění lex mercatoria jako právního oboru je skutečnost, že jeho
individualizace jako právního systému by představovala praktický prostředek uzavírání smluv
pro obchodníky a také společnou platformu pro právníky ze všech zemí, bez ohledu na právní
řády jednotlivých států, ať už se jedná o právo civilní161 nebo o common law, nebo o plně
rozvinutou tržní ekonomiku či tu, která se teprve rozvíjí. V zásadě lze vidět dvě možnosti
dalšího vývoje lex mercatoria. S jistotou lze říci, že rozvoj lex mercatoria bude přinejmenším
stejně konstantní, jako v posledních desetiletích. Nic nenapovídá k tomu, že by se od použití
lex mercatoria ve smluvní právu a v rozhodování mezinárodních obchodních sporů v budoucnu
mohlo upustit. Naopak, lze konstatovat, že zkušenosti s používáním lex mercatoria jsou
pozitivní, tudíž se lze domnívat, že popularita lex mercatoria bude pouze růst. Druhou možností
je intenzivnější mezinárodní a mezivládní spolupráce na poli unifikace soukromého a zejména
smluvního a obchodního práva, za účelem dotvoření a realizace takových projektů jako např.
161

Ve smyslu práva evropského kontinentálního.
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Evropský občanský zákoník, popř. unifikačních projektů s širším geografickým vymezením,
nežli pouze v rámci EU. Takový vývoj by nepochybně přispěl ke zjednodušení přeshraničního
obchodního styku. Nesmíme ovšem zapomínat, že jde skutečně o složitý úkol, neboť právní
úpravy soukromého práva i v rámci EU se vyznačují četným rozdíly. Proto každý pokus
unifikace práva, který zahrnuje větší počet států musí nutně vycházet z určitého
kompromisního řešení, které pochopitelně musí vyhovět různorodým požadavkům, což si nutně
vyžaduje vysokou míru abstrakce, která je pak ovšem na úkor jednoznačnosti a přesnosti právní
úpravy. K celkové stagnaci mezinárodních a mezivládních unifikačních iniciativ přispívají i
politické a hospodářské události, jako jsou např. finanční krize posledních let a celkový růst
nespokojenosti obyvatel jednotlivých členských států EU s politikou orgánů EU. Stále častěji
např. zaznívají názory, že evropská integrace a harmonizace práva nabraly příliš rychlých
obrátek, na které členské státy nejsou připraveny. Ostatně, úspěšnost velkého legislativního
projektu předpokládajícího provedení zásadních změn v zákonodárství je také do jisté míry
závislá na správném načasování.
I po desítkách let odborných prací tak není vývoj teorie lex mercatoria zdaleka u konce
a odborná veřejnost je stále rozdělena na transnacionalisty a tradicionalisty. Avšak vzhledem
k vývoji zejména v posledních desetiletích, zejména vzhledem k četným kodifikacím a
rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích institucí ale i národních soudů, lze očekávat, že
další vývoj lex mercatoria již bude probíhat v duchu zdokonalování jednotlivých norem lex
mercatoria a rozšíření právního vědomí o těchto normách nejen mezi obchodníky
mezinárodního obchodního styku, ale i v rámci ryze vnitrostátních obchodních transakcí.
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Seznam použitých zkratek:
FO

-

Fyzická osoba

MOK

-

Mezinárodní obchodní komora v Paříži

MOA

-

Mezinárodní obchodní arbitráž

NOZ

-

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ObčZ

-

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

ObchZ

-

zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

PO

-

právnická osoba

Řád RS HK a AK

-

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky ve znění zveřejněném v
Obchodním věstníku č. 23/12 ze dne 6.6.2012. (Řád rozhodčího
soudu HK a AK)

RS při MOK

-

Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži

RS při HK a AK

-

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrátní komoře České
republiky

Vídeňská úmluva

-

Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
publikované v ČR jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.
160/1991 Sb.

Starý ZMPS

-

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

ZMPS

-

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

ZRŘ

-

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů, ve znění
pozdějších předpisů.

ZákPr

-

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů

UNCITRAL

-

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo.

UNIDROIT

-

Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva
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“Lex mercatoria in international business transactions”

Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou využití institutu lex mercatoria
v kontraktačním procesu a v rámci rozhodování sporů, zejména v mezinárodní obchodní
arbitráži. V úvodní kapitole je stručně popsán historický vývoj lex mercatoria a podrobně jsou
rozebrány okolnosti vzniku moderního lex mercatoria.
Dále jsou v obecné rovině popsány způsoby regulace soukromoprávních poměrů
s mezinárodním prvkem. V souvislosti s použitím lex mercatoria v kontraktačním procesu je
pozornost věnována volbě rozhodného práva odkazem na některá pravidla lex mercatoria. Je
analyzována kritika volby práva odkazem na lex mercatoria, odůvodněnost takové kritiky a
předpoklady platnosti volby lex mercatoria jako rozhodného práva.
Druhá polovina práce se věnuje konkrétním formalizovaným pravidlům lex mercatoria,
jejích právnímu zakotvení v českém právu, a některým legislativním změnám v České
republice po 1.1.2014, které mají spojitost s lex mercatoria.
Závěrečná kapitola se pak věnuje praktickému použití lex mercatoria v mezinárodní
obchodní arbitráži. V úvodu je stručně podán obecný výklad o mezinárodní obchodní arbitráži,
následující podkapitoly se věnují historii aplikace lex mercatoria v mezinárodní obchodní
arbitráži, jejím kritikům a posouzení dané kritiky autorem práce. V souvislosti s praktickou
aplikací lex mercatoria v mezinárodní obchodní arbitráži jsou uvedeny rozhodnutí s použitím
lex mercatoria, zejména rozhodčí nálezy Mezinárodní obchodní komory v Paříži.
Diplomovou práci je možno rozdělit na dvě části, z nichž v první části se autor snaží
adresovat zejména použití lex mercatoria v mezinárodních smlouvách a konkrétně se pak
věnuje možnosti zvolit si rozhodné právo odkazem na lex mercatoria. Ve druhé části se pak
věnuje hlavně aplikaci lex mercatoria v řešení sporů vyplývajících z mezinárodního
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obchodního styku. V obou případech jsou uváděny jak kritické argumenty proti použití lex
mercatoria, a proti existenci tohoto institutu jako takového, které často zaznívají v odborné
literatuře, tak i nejznámější argumenty zastánců lex mercatoria, vždy s uvedením autorovy
pozice ke konkrétním argumentům.

Abstract
This Master’s Thesis deals with the application of the concept of lex mercatoria in
process of contracting process and in the dispute resolution, particularly in international
commercial arbitration. The first chapter briefly describes the historical development of lex
mercatoria and examines in detail the circumstances of the establishment of modern lex
mercatoria .
Further, the Thesis describes the general methods of regulation of the private relations
with an international element. In connection with the use of lex mercatoria in the process of
contracting the specific attention is given to the choice of applicable law by reference to certain
rules of lex mercatoria. The criticism of such choice-of-law method is analysed, as well as its
justification and also the requirements for the validity of such choice-of-law method.
The second half of the Thesis is dedicated to a particular formalized rules of lex
mercatoria, as well as to their legal grounds in Czech law, and also to some legislative changes
in the Czech Republic after January 1, 2014, relevant to the lex mercatoria.
The final chapter addresses the practical application of lex mercatoria in the
international commercial arbitration. The chapter begins with a brief and general introduction
to the international commercial arbitration. Following subsections describe the history of the
application of the lex mercatoria in international commercial arbitration, its critics, as well as
the analysis of the criticism by the author if this Thesis. In connection with the practical
application of lex mercatoria in international commercial arbitration the examples of decisions
are given, in which the lex mercatoria was applied, especially arbitral awards of the
International Chamber of Commerce in Paris.
This Thesis can be divided into two parts. The first part, in which the author tries to
address in particular the usage of the lex mercatoria in international contracts and specifically
deals with the possibility to choose the applicable law by reference to the lex mercatoria. And
the second part, which is dedicated mainly to the application of the lex mercatoria in the
resolution of disputes arising out of the international commercial relations. In both cases, the
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critical opinions of different legal experts are listed, which criticise the use of lex mercatoria,
and/or doubt the existence of lex mercatoria as such and are often heard in the publications, as
well as the most famous arguments advocating the lex mercatoria. Both sides of arguments are
then commented with the opinion and analysis of the author of this Thesis.
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obchodní arbitráž
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