
 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá vybranými otázkami vznikajícími při aplikaci 

kolizních norem, respektive cizího právního řádu určeného na jejich základě. V tomto rámci 

práce zkoumá jednak obecné problémy s vybranými otázkami spojené, jednak porovnává 

jejich řešení v českém právním řádu, v evropském právu a ve vybraných právních řádech 

cizích. Pokud jde o český právní řád, je pozornost věnována též právní úpravě daných otázek 

v minulosti; stejně je tomu i v souvislosti s některými cizími právními řády diskutovanými 

v práci. Pozornost je soustředěna na vybrané formulační a interpretační potíže, jež vznikaly či 

vznikají v kontextu konkrétních právních předpisů. 

Na úvod práce jsou vytyčeny dvě základní hypotézy, jejichž ověření je jedním z cílů práce. 

První je otázka, zda nauka o kolizních normách představuje ucelený a dotvořený systém, který 

– alespoň v teoretické rovině – poskytuje odpovědi na všechny otázky, jež při aplikaci 

kolizních norem vznikají. Druhou je otázka, zda koncept oboustranné kolizní normy, jak je 

dnes standardem, usnadňuje právní život v mezinárodním prostředí, a je – alespoň v obecné 

rovině – vhodným způsobem regulace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem. 

Prvním zkoumaným tématem je koncept imperativní normy, tedy normy, jež se má z důvodu 

svého zásadního významu z hlediska tuzemského práva prosadit i v situaci, kdy se daný 

právní poměr řídí cizím právním řádem. Jedná se o dobře zavedený koncept, jak je 

ilustrováno na historickém průřezu české právní úpravy, aktuálním stavu evropského práva 

v této oblasti a právní úpravy tohoto tématu v právech Polska, Německa a Anglie. 

Současně je však poukázáno na řadu nejasností, jež se netýkají pouze výjimečných nebo 

okrajových otázek, ale naopak se vztahují k jádru konceptu. Předně je často nejasné 

ohraničení diskutovaného konceptu oproti jiným – příbuzným i nepříliš příbuzným – 

konceptům (normám kogentním, normám veřejnoprávním a výhradě veřejného pořádku). 

Není dána ani shoda na tom, zda tento koncept existuje bez dalšího, nebo zda je založen 

příslušnou právní normou. V některých případech může existovat i nejistota o tom, zda je 

případná aplikace imperativní normy mandatorní, nebo zda má soud (či jiný orgán) v tomto 

směru diskreci. Autor uzavírá, že jakkoliv je koncept imperativních norem dobře odůvodněn, 

v praxi vede k výraznému oslabení jistoty a předvídatelnosti v právních vztazích a někdy 

k problémům až neřešitelným. 

Dalším zkoumaným tématem je výhrada veřejného pořádku. Jedná se o institut, na základě 

kterého lze odmítnout aplikaci cizího práva povolaného kolizní normou, pokud by tato 

aplikace vedla z pohledu rozhodujícího orgánu k neúnosnému důsledku. I zde jde o běžně 



 

 

akceptovaný koncept, jak je ilustrováno na české právní úpravě v historickém srovnání, 

aktuálním stavu evropského práva v této oblasti a právní úpravě tohoto tématu v právech 

Polska, Ruska a Anglie. 

Následně je i zde poukázáno na řadu sporných bodů s tímto konceptem souvisejících. Jde 

zejména o vymezení jejího rozsahu, otázku vztahu ke korektivu dobrých mravů, otázku, zda 

pro aplikaci výhrady je rozumné vyžadovat určitou intenzitu rozporu s veřejným pořádkem i 

otázku diskrečnosti aplikace výhrady. Závěr není zásadně odlišný oproti závěru ohledně 

imperativních norem, totiž že výhrada veřejného pořádku má v mezinárodním právu 

soukromém své místo, avšak současně působí značné množství potíží, jež hladkosti 

mezinárodního soukromého styku neprospívají. 

Posledním zkoumaným tématem je otázka zpětného a dalšího odkazu, tedy otázka, zda při 

odkazu tuzemské kolizní normy na cizí právo má či nemá být respektován případný odkaz 

kolizní normy takto určeného práva zpět na vlastní nebo dále na třetí právo. Právní rozbor je 

proveden ve vztahu k českému právu a jeho vývoji, evropskému právu a právním řádům 

Polska, Anglie a Spojených států amerických. 

I zde je poukázáno na vznikající sporné momenty, zejména velkou variabilitu řešení 

v různých právních řádech, jejich vztah k základním filozofickým kořenům kolizní normy a 

stav, kdy výsledkem snahy o sofistikované řešení může být právní úprava sice koncepčně 

domyšlená, avšak v praxi obtížně uplatnitelná. 

V závěrečné části práce jsou shrnuty výše nastíněné problémy a je poukázáno na některé 

další. Jde zejména o pochybnost zásady, že neznalost zákona neomlouvá, v kontextu aplikace 

cizího práva, a nedořešený vztah mezi soudní pravomocí a rozhodným právem, resp. zejména 

lehkost, s jakou je přijímán jako rozumný stav, kdy některá věc podléhá zákonodárné 

pravomoci státu jednoho, avšak soudní pravomoci státu jiného. 

Na výše uvedeném základě je pak odpověď na otázky nastíněné v úvodních hypotézách spíše 

zdrženlivá. Naopak, je položena otázka, zda by v celých skupinách situací nebyla prostá 

aplikace legis fori jednodušší a potenciálně i spravedlivější. 

 


