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Úvod
Tématem diplomové práce je rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním
prvkem. Následující text se bude zabývat problematikou určení právního řádu, kterým se řídí
závazek, smluvního či mimosmluvního charakteru, který v některém svém prvku překračuje
hranice státu.
Vzhledem ke společenskému a ekonomickému významu závazkových vztahů
s mezinárodním prvkem je jejich regulaci v rámci mezinárodního práva soukromého věnována
značná pozornost. Charakteristickým rysem zkoumané problematiky je pluralita pramenů
právní úpravy. Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem upravují předpisy původu
mezinárodního, unijního a vnitrostátního a k jejich regulaci využívají metodu kolizní a přímou.
Vrstevnatost právní úpravy činí určení a následnou aplikaci rozhodného práva poměrně
složitým procesem.
Vzhledem k zamýšlenému rozsahu diplomové práce a objemu a podrobnosti právní
úpravy není záměrem práce podat vyčerpávající výklad o všech otázkách souvisejících
s tématem. Cílem práce je objasnění vzájemných vazeb pramenů právní úpravy a nastínění
řešení jejich případných střetů. V práci budou rozebrány klíčové právní předpisy z hlediska
společensko-historického kontextu jejich přijetí a jejich základních ideových zásad a principů.
Zkoumána bude jejich působnost, metoda regulace, reálná použitelnost a dopad jejich aplikace.
Práce bude využívat zejména metodu analytickou a deskriptivní a vedle platné právní úpravy a
odborné literatury bude vycházet i z rozhodovací praxe soudů. Rozčleněna bude do šesti
kapitol.
První kapitola se bude zabývat základními pojmy a instituty, jejichž charakteristika je
pro účely této práce nezbytná. V první řadě bude představeno mezinárodní právo soukromé
jakožto samostatné právní odvětví, jeho předmět, funkce a metody regulace. Dále se práce
zaměří na pojmy mezinárodního prvku, kolizní a přímé normy, hraničního určovatele a
obligačního statutu. V této části textu budou rovněž rozebrány klíčové pojmy závazku, smlouvy
a deliktu a bude představen koncept autonomního výkladu pojmů.
Druhá kapitola se zaměří na zdroje právní úpravy mezinárodního práva soukromého,
principy aplikace, jejich vzájemné vztahy a řešení případných kolizí. Představen bude nový
zákon o mezinárodním právu soukromém, důvody jeho přijetí, koncepce a změny, které přináší.
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V této části textu budou objasněny základní principy fungování unijního práva a přiblíženy
různé podoby mezinárodních úmluv. Kapitola se rovněž dotkne problematiky unifikace a
harmonizace práva.
Přímé i kolizní úpravě závazkových vztahů v mezinárodních úmluvách bude věnována
kapitola třetí. Její rozhodující část pojednává o úpravě mezinárodní koupě zboží. Blíže budou
rozebrány Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení
při mezinárodní kupní smlouvě. Kapitola se také bude věnovat úmluvám z oblasti mezinárodní
přepravy.
Těžiště práce budou tvořit kapitoly čtyři a pět, které se zaměří na unijní kolizní úpravu,
tedy na analýzu Nařízení Řím I a Nařízení Řím II, které dohromady pokrývají bezmála celou
oblast závazkových vztahů. Práce bude Nařízení zkoumat z hlediska důvodů a vývoje
vedoucího k jejich přijetí a základních hodnot a principů, ze kterých vycházejí. Rozebrána bude
působnost Nařízení, jednotlivá kolizní kritéria a postavení volby rozhodného práva stranami
v jejich rámci. Zkoumán bude dále rozsah působnosti rozhodného práva, jeho meze a přiblížena
bude rovněž návaznost kolizní úpravy na ustanovení procesní.
Poslední kapitola se zaměří na vnitrostátní právní úpravu. Zákon o mezinárodním právu
soukromém reaguje na existenci unijních a mezinárodních předpisů a princip jejich přednostní
aplikace. Ve vztahu k závazkovým právům lze úpravu označit za zbytkovou. Výjimku nicméně
tvoří problematika závazkových vztahů vyplývajících z narušení soukromí a osobnostních
práv, která není unifikována na úrovni univerzální ani regionální, a vnitrostátní úprava je tak
plně využitelná.
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1. Vymezení základních pojmů
1. 1. Mezinárodní právo soukromé
Pro moderní společnost je příznačná existence různých právních systémů a mnoha
svébytných právních řádů, které, ačkoli po celém světě reagují na obdobné životní situace,
jakými jsou především narození a smrt člověka, uzavření nebo rozvod manželství, rozličné
formy ekonomické směny a nabývání majetku, nazírají na tyto momenty odlišně, čemuž
odpovídá i jejich rozdílná právní regulace. Přestože se většina právních vztahů stále realizuje
v rámci jednoho státu a mnohost právních řádů tak nepředstavuje potíž, setkání s právním
vztahem, který alespoň v některém svém prvku překračuje hranice a existuje u něj spojení
s cizím právním řádem, je stále častější. V důsledku dosažené míry globalizace, intenzivní
regionální integrace, nárůstu zahraničního obchodu a investic, vzrůstajícího počtu manželství
mezi občany různých států, přeshraničních adopcí a stále častějšího pohybu jednotlivců přes
hranice, se ekonomický a právní kontakt se zahraničím stal součástí každodenního života.1
Disciplínou, jejímž úkolem je řešení právních otázek a případných nejasností, které mohou
vyvstat v soukromoprávních poměrech2 v souvislosti s konkurencí několika právních řádů, je
mezinárodní právo soukromé.
Mezinárodní právo soukromé lze v soudobém pojetí popsat jako kosmopolitní,
selektivní a multilaterální. Kosmopolitním přístupem se v tomto smyslu rozumí ochota
národních soudů aplikovat při řešení případu s mezinárodním prvkem cizí právo. Vzhledem
k tomu, že soudy nevytvářejí nové právní normy, které by se speciálně uplatňovaly při řešení
případů s mezinárodním přesahem, ale užívají některý z již z existujících právních řádů,
označuje se tento přístup za selektivní. Multilaterální metodou se pak chápe výběr rozhodného
práva na základě předem daného kritéria, které nejlépe spojí právní vztah s některým z
dotčených právních řádů a nejedná se tedy o určení rozhodného práva pouze na základě
teritoriálního působení normy.3 Zvláštní povahu této oblasti práva lze napříč různými právními
řády spatřovat v tom, že se na rozdíl od jiných odvětví soukromého práva nezabývá určitou

Výstižným příkladem je přeshraniční online nakupování. V roce 2013 v Německu 14,1 milionů spotřebitelů
utratilo na zahraničních webových stránkách zhruba 7,6 bilionů euro. Ve Spojeném království potom 15,9 milionů
spotřebitelů utratilo při online nákupech 11 bilionů euro (8,5 bilionů liber), v USA 34,1 milionů spotřebitelů 36
bilionů euro (40,6 bilionů dolarů).1 (Basedow, str. 1382.)
2
Tedy v právních poměrech, které vyplývají z práva občanského, obchodního, pracovního a rodinného. Účastníky
poměrů jsou fyzické a právnické osoby, příp. i stát vystupující jako subjekt soukromého práva.)
3
Basedow, str. 1383-1387.
1
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věcně vymezenou materií, ale vztahuje se na všechny soukromoprávní poměry, pokud se u nich
vyskytne mezinárodní prvek. Tyto soukromoprávní poměry zkoumá ze tří stěžejních hledisek,
kterými jsou: jaký soud je příslušný k projednání dané věci (otázka jurisdikce), jak bude
zacházeno s rozhodnutím soudu (otázka uznání a výkonu vydaného rozhodnutí) a podle práva
kterého státu se bude předmětná věc posuzovat (otázka výběru rozhodného práva). 4 Pro
mezinárodní právo soukromé je dále příznačná mnohost pramenů práva, které se těmito
otázkami zabývají. V našem právním prostředí jsou jimi předpisy vnitrostátního, evropského a
mezinárodního původu.
Ve vývoji mezinárodního práva soukromého bylo zformulováno mnoho směrů a
doktrín, které na problematiku tohoto právního oboru nahlížely z různých pohledů a vzájemně
na sebe působily. I dnes se lze setkat s rozdílnými přístupy k některým otázkám. Příkladem
může být odlišné pojetí určení právního řádu, jímž se bude právní vztah řídit (rozhodného
práva), a to jakožto věci zájmu soukromého či veřejného, nebo rozdílný přístup k výběru
rozhodného práva, jehož snahou je dosažení kolizní či materiální spravedlnosti. Kontinentální
právo se tradičně v zájmu zachování právní jistoty, předvídatelnosti a mezinárodní rozhodovací
jednoty kloní k prvním z uvedených možností a klade důraz na určení rozhodného práva dle
předem pevně stanovených pravidel. Naopak angloamerické právní myšlení se přiklání k
názoru, že kolizní právo řeší konflikty mezi státy a v zájmu dosažení materiální spravedlnosti
se při výběru rozhodného práva soustředí na věcný obsah právních norem.5
České mezinárodní právo soukromé je pojímáno jako zvláštní právní odvětví
vnitrostátního systému práva6. Základní funkcí této právní disciplíny je určení právního řádu,
kterým se bude soukromoprávní poměr s mezinárodním prvkem řídit, tedy rozhodného práva.
Vzhledem k úzké souvislosti určení rozhodného práva pro právní poměr s mezinárodním
prvkem a soudního projednání takové věci, je v České republice zařazeno do systému
mezinárodního práva soukromého i mezinárodní právo procesní.7 V širším kontextu je součástí

4

Fawcett, str 7,8.
Basedow, str. 1387.
6
Lze se setkat i s odlišnými názory. Dle civilistického přístupu je mezinárodní právo soukromé vnímáno jako
součást obecného soukromého (občanského) práva. Internacionalistický přístup jej odvozuje od mezinárodního
práva veřejného. (Rozehnalová, str. 24.)
7
Rozehnalová, str. 21, 25.
5
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i právo cizinecké.8 Mezinárodní právo soukromé lze tedy charakterizovat jako „soubor
právních norem, které výlučně upravují soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem,
včetně právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků, případně i
jiných osob, a vztahy mezi nimi vznikající v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je
obsažen mezinárodní prvek.“ 9

1. 2. Mezinárodní prvek
Mezinárodní prvek ztělesňuje spojení právního vztahu s cizinou a „je nesporně onou
pomyslnou branou, kterou vstupujeme do působnosti norem mezinárodního práva soukromého
a procesního.“10 Právě jeho přítomnost v určitém právním poměru představuje možnost použití
cizího práva na základě kolizních norem. Lze se s ním setkat především u subjektu právního
vztahu (např. smluvní stranou je cizinec či osoba se sídlem v zahraničí), u skutečnosti právně
významné pro vznik a existenci právního vztahu (např. k uzavření smlouvy nebo ke škodné
události dojde v zahraničí), u předmětu tohoto právního vztahu (např. nemovitost se nachází
v cizině) nebo u právního vztahu, který souvisí s právním vztahem, který se řídí cizím právem
nebo u právního vztahu závislého na (hlavním) právním vztahu, který se řídí cizím právem
(např. zajištění úvěru poskytnutého zahraniční osobou).11 V praxi není neobvyklá jejich
kumulace. Rozlišovat lze soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem absolutním a
relativním. Zatímco o absolutní mezinárodní prvek se jedná v případě, že právní poměr má
vztah ke dvěma a více právním řádům a je tak považován za poměr s mezinárodním prvkem
soudy všech států12, soukromoprávní poměr s relativním mezinárodním prvkem (tzv.
zahraniční vnitrostátní poměry) je spojen pouze s právním řádem jediného cizího státu, jehož
soudy by jej považovaly za vztah vnitrostátní. 13

Mezinárodní právo soukromé („Private International Law“) není zdaleka pojímáno ve všech právních řádech
jednotně. Například v Německu zahrnuje tento obor pouze pravidla pro určení rozhodného práva pro daný poměr
s mezinárodním prvkem. Naproti tomu anglické mezinárodní právo soukromé upravuje i otázky mezinárodního
práva procesního, tedy otázky jurisdikce a následného uznání a výkonu rozhodnutí. V jiných zemích, například v
Belgii, Francii či Itálii je součástí mezinárodního práva soukromého i problematika národnosti, státního občanství
a postavení cizinců v soukromoprávních vztazích (cizineckého práva). V některých zemích, např. v USA, se v
souvislosti s tímto právním odvětvím využívá spíše pojmu „Conflict of Laws“.( Basedow, str. 1380-1381.)
9
Kučera, str. 27.
10
Rozehnalová, str. 22.
11
Kučera, str. 24.
12
Mezinárodně sjednaná unifikace se využije pro poměry s absolutním mezinárodním prvkem.
13
Kučera, str. 25.
8
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Vzhledem k objemu uskutečňovaných mezinárodních obchodních transakcích, migraci
osob, struktuře světového pracovního trhu, přeshraničnímu pohybu zboží a kapitálu, vývoji
nových komunikačních a informačních technologií, tedy k celkové míře globalizace a
internacionalizace, se s určitým mezinárodním prvkem lze v právním vztahu setkat stále častěji.
Nicméně, aby byly normy mezinárodního práva soukromého aplikovány, je nutné, aby byl
přítomný mezinárodní prvek vyhodnocen jako nezanedbatelný, tedy dostatečně významný. 14
Skutečnost, že mezinárodní prvek musí mít dostatečný význam a intenzitu ale neznamená, že
musí být na první pohled nápadný či zřejmý.15 Existence a intenzita mezinárodního prvku je
vždy zkoumána v rámci konkrétního případu s ohledem na všechny skutečnosti týkající se
daného právního vztahu, přičemž se přihlíží zejména k oprávněnému očekávání účastníků
tohoto právního poměru. Až po posouzení této záležitosti může následovat řešení dalších
skutkových a právních otázek případu. V situaci, kdy mezinárodní prvek není v právním vztahu
přítomen či je vyhodnocen jako zanedbatelný, setrvá právní vztah v režimu práva
vnitrostátního. Je třeba zároveň upozornit, že ze samotné existence mezinárodního prvku
v právním vztahu ještě nevyplývá použití cizího práva, k tomu může dojít až na základě
aplikace kolizních ustanovení.16 Vzhledem k mnohosti možných podob mezinárodního prvku
a nutnosti individuálního posouzení každého případu, neposkytuje český právní řád, ačkoli
s tímto pojmem pracuje, legální definici mezinárodního prvku.17
Lze rozlišovat mezinárodní prvek, který je formován objektivně, tedy je dána spojitost
právního vztahu se zahraničím v subjektu, ve skutečnosti významné pro vznik či existenci
právního vztahu, v předmětu právního vztahu nebo v právním vztahu souvisejícím, a spojení
s cizím právním řádem není odvislé výlučně od vůle účastníků právního vztahu, a mezinárodní
prvek subjektivní. O subjektivním mezinárodním prvku lze hovořit v případě, kdy je
mezinárodní prvek dán u jinak vnitrostátního vztahu, tedy vztahu, který objektivně není
navázán na cizí právní řád, pouze v důsledku projevu vůle účastníků právního vztahu, a to buď
volbou cizího rozhodného práva či zahraničního sudiště. Jedná se o tzv. subjektivní
internacionalizaci a názory na tuto problematiku nejsou zcela jednotné. Otázkou je, zda se
v přijatelné míře jedná o akceptovatelné využití autonomie vůle nebo o obcházení norem

14

Jako zanedbatelný pravděpodobně bude posuzován mezinárodní prvek v rámci koupě zboží, které bylo vyrobeno
v zahraničí, koncovým zákazníkem. (Důvodová zpráva k ZMPS, str. 42.)
15
Bělohlávek, str. 151.
16
Rozehnalová, str. 22, 23.
17
Důvodová zpráva k ZMPS, str. 42.
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mezinárodního práva soukromého.18 K názorům, podle kterých je okolností způsobilou
rekvalifikovat právní poměr vnitrostátní na poměr s mezinárodním prvkem výlučně volba práva
nebo sudiště, je přistupováno odmítavě.
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Český právní řád chápe mezinárodní prvek jako

objektivní kategorii a vyžaduje tedy kontakt se zahraničím, který nespočívá výhradně na vůli
účastníků právního vztahu. Umělé vytvoření či simulaci mezinárodního prvku hodnotí
v souladu s ustanovením §5 ZMPS jako obcházení práva.2021 Evropská úprava, konkrétně čl. 3
odst. 3 Nařízení Řím I a čl. 14 odst. 2 Nařízení Řím II, dovoluje volbu cizího práva jakožto
jediného mezinárodního prvku, ale zároveň stanovuje, že v rámci této volby je třeba respektovat
kogentní ustanovení právního řádu, který by jinak byl právem rozhodným.22

1. 3. Základní metody a normy mezinárodního práva soukromého
V případě, že má soukromoprávní poměr vztah ke dvěma nebo více právním řádům,
dochází k jejich střetu a je nutné určit, kterým právním řádem se tento právní poměr bude řídit.
Pro řešení této otázky právní řády vytvářejí zvláštní normy, tzv. kolizní normy23. Jejich úlohou
je dle předem daného kritéria, tzv. hraničního určovatele, spojit právní poměr s právním řádem,
k němuž má daný právní poměr nejvýznamnější vztah. Základní charakteristikou kolizních
norem je, že neobsahují přímou úpravu věcných práv a povinností subjektů právních vztahů.
Tyto jsou předepsány až hmotnými ustanoveními právního řádu, na který kolizní norma
odkazuje. Je třeba upozornit, že kolizní normy odkazují na právní řád jako celek, nikoli na
konkrétní právní normu. Na jejich základě je používáno jak tuzemské, tak cizí právo.24 Kolizní
normy bývají označovány jako slepé. Je tomu tak proto, že se nezabývají obsahem hmotného
práva, které bude dle jejich odkazu aplikováno.25 Přihlížejí-li kolizní normy k výsledku
18

Rozehnalová, Instituty českého mezinárodního práva soukromého, str. 144-150.
V minulosti se zejména ve Francii objevovaly přístupy (např. tzv. evazivní kolizněprávní doktrína), které toto
aprobovaly, nicméně v první polovině 20. století byly rozhodovací praxí odmítnuty.Velmi zřídka se lze i dnes
setkat s právními řády, které tento postup připouštějí. Jedná se především o oblast common law. (Bělohlávek, str.
154-159.)
20
Bříza, str. 5.
21
Ust. §5 ZMPS upravuje obcházení práva takto: „Nepřihlíží se ke skutečnostem vytvořeným nebo předstíraným
záměrným jednáním v úmyslu, aby se těch ustanovení tohoto zákona, od nichž se nelze odchýlit ujednáním stran,
nepoužilo nebo aby se jich použilo jinak, než kdyby takto vytvořené nebo předstírané skutečnosti nebyly.“
22
Rozehnalová, Závazky ze smluv a jejich právní režim, str. 81-91.
23
Kolizní norma má dvě části: rozsah a navázání. V rozsahu je vyjádřen okruh právních otázek, na které se kolizní
norma vztahuje. Navázáním dochází k napojení právní otázky na určitý právní řád, jeho jádrem je hraniční
určovatel. (Rozehnalová, str. 41,42.)
24
Kučera, str. 28, 39.
25
Před použitím kolizní normou určeného cizího práva nelze opomenout aplikaci imperativních ustanovení
českého právního řádu (ust. § 3 ZMPS). Po provedení výběru práva je možné v případě výrazně negativních
důsledků použití zahraničního práva aplikovat tzv. výhradu veřejného pořádku (ust. §4 ZMPS). (Kučera, str. 39,
40.)
19
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následné aplikace hmotněprávních ustanovení, jedná se o tzv. materializované kolizní normy.
V důsledku působení evropského práva se s nimi lze setkat například v oblasti práva
spotřebitelského, rodinného či v oblasti individuálního pracovního práva.26
České právo využívá pro určení rozhodného práva kolizních norem tuzemských se
stanovenými hraničními určovateli. I v zahraniční literatuře převažují názory, že v případě
zkoumání, zda k určení rozhodného práva mají být použity kolizní normy legis fori (kolizní
normy místa sudiště) nebo kolizní normy legis causae (kolizní normy právního řádu, kterým se
právní vztah řídí), je třeba přiklonit se k řešení prvnímu.27 V České republice soudy aplikují
kolizní normy z úřední povinnosti, nikoli pouze k návrhu účastníka právního poměru.
Zjišťování obsahu zahraničního práva, na které odkazuje kolizní norma, není procesem
dokazování.28 Zahraniční právo se aplikuje tak, jak je používáno na území státu, ve kterém
platí.29 V našem právním prostředí jsou kolizní normy formulovány právem vnitrostátním,
předpisy Evropské unie a k jejich sjednocování dochází i prostřednictvím mezinárodních
úmluv.
Vedle výše popsané kolizní metody úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním
prvkem, využívá mezinárodní právo soukromé metodu přímou, která je výrazem unifikace
práva. Jako svůj nástroj využívá přímé normy, které obsahují hmotněprávní úpravu práv a
povinností, tedy přímo předepisují pravidla chování subjektům právních vztahů, a k jejich
aplikaci dochází bezprostředně, tedy bez aplikace normy odkazující na daný právní řád. Tyto
normy jsou sjednávány státy pomocí mezinárodních úmluv, na jejichž základě jsou
implementovány do jednotlivých právních řádů smluvních států. V případě jejich aplikace se
tak nejedná o použití cizího práva, nýbrž práva tuzemského. S normami přímými se lze setkat
dále na úrovni unijní.30 Prostřednictvím sjednávání přímých norem dochází ke stírání rozdílů
v jednotlivých právních řádech, a to především v oblasti mezinárodního obchodu a přepravy.31

26

Rozehnalová, str. 29,30.
Dicey, str.29-31.
28
Rozehnalová, str. 29,30.
29
Ust §23 odst. 1 ZMPS.
30
Např. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).
31
Kučera, str.29, 30, 44.
27
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1. 4. Závazkové vztahy
Závazkové právo tvoří podstatnou část soukromého práva, neboť je základním
nástrojem pro ekonomickou směnu a ochranu před majetkovou újmou. Předmětem
závazkového práva je úprava vzájemných vztahů věřitelů a dlužníků. Závazkové právo je
tradičně zařazováno mezi majetková práva relativní. Absolutní majetková práva (věcná práva,
dědické právo) působí erga omnes, tedy proti všem, vyplývá z nich především povinnost se
něčeho zdržet či něco strpět a jejich okruh je uzavřen (numerus clausus). Relativní majetková
práva působí inter partes, tedy pouze mezi subjekty zúčastněnými na určitém právním vztahu.32
Na rozdíl od absolutních majetkových práv je připuštěn vznik závazků netypizovaných.33
Občanský zákoník v ust. § 1721 stanoví, že: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na
určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“
Právním důvodem vzniku závazku je dle českého právního řádu smlouva, protiprávní čin nebo
jiná k tomu způsobilá právní skutečnost. Smlouva je nejčastějším právním titulem a vedle
institutu vlastnictví a manželství jedním ze základních pilířů soukromého práva. 34 Lze ji
vymezit jako „vícestranné právní jednání, které vzniká konsenzem čili úplným a
bezpodmínečným přijetím návrhu na uzavření smlouvy“.35 Protiprávním činem se dle úpravy
občanského zákoníku rozumí porušení dobrých mravů, zákona a smlouvy. Jinou způsobilou
právní skutečností může být například jednostranné nebo jiné právní jednání, právní událost,
právní stav či konstitutivní rozhodnutí soudu.
Kolizní úpravu závazkových právních vztahů na unijní úrovni tvoří dvojice nařízení.
Jsou jimi Nařízení Řím I36 pro smluvní závazkové vztahy a Nařízení Řím II37 pro mimosmluvní
závazkové vztahy, která doplňuje procesní úprava Nařízení Brusel I bis38. Články 7 Preambulí
Nařízení Řím I a Řím II vyjadřují požadavek, aby věcná působnost a ustanovení těchto nařízení
byly ve vzájemném souladu a rovněž v souladu s procesní úpravou Nařízení Brusel I.39

32

Tento základní rozdíl mezi věcnými (iura in rem) a závazkovými (iura in personam) právy konstatoval i Soudní
dvůr EU v rozhodnutí C-292/93 Lieber vs. Göbel.
33
Tintěra, str. 17-20.
34
Dvořák, str. 168.
35
Tamtéž.
36
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
37
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové
vztahy.
38
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
39
Věcná působnost Římské Úmluvy byla vymezena závazky ze smluv, které mají vztah k právu různých zemí.
Nařízení Řím I v čl. 1 (a shodně Nařízení Řím II pro mimosmluvní závazkové vztahy) stanovuje, že úprava se
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Zakotvení harmonizačního cíle je významné pro interpretaci mnoha právních institutů, s nimiž
nařízení Řím I a II operují, neboť z něj převládající část teorie a praxe dovozuje, že, co se týče
vymezení pojmů, je možné využít rozsáhlou judikaturu k Nařízení Brusel I a jeho předchůdkyni
Bruselské úmluvě40. Příkladem procesní judikatury, která je využitelná i pro oblast
hmotněprávní je problematika spotřebitelských smluv.41
Vzhledem k tomu, že v chápání pojmů smluvního a mimosmluvního závazku
jednotlivými právními řády členských států existují rozdíly a že nařízení tyto pojmy hmotně
právně nedefinují42, vyvstávají interpretační a kvalifikační problémy43, neboť tyto pojmy
vymezují rozsahy věcných působností nařízení. V zájmu jednotného výkladu, aplikace unijního
práva a předvídatelnosti rozhodnutí nelze v multilegálním prostředí Evropské unie využívat
vnitrostátních definic pojmů, ale je nutné tyto pojmy interpretovat autonomně44, tedy do značné
míry nezávisle na národním chápání těchto institutů.45 Soud tedy nemá hodnotit otázku, zda se
v daném případě jedná například o závazek ze smlouvy či z deliktu podle práva vnitrostátního,
ale měl by pro toto posouzení hledat „společný evropský základ“46 problematiky, tedy „jakési
pomyslné právní/ kvalifikační esperanto, které sice bude tam či jinde podobné řešení
národnímu, v žádném případě se však nebude jednat o řešení identické tomu, které by bylo
zvoleno (v případě kvalifikace) podle určitého národního právního řádu.“ 47 Základem tohoto
postupu by měla být komparace národních úprav těchto právních institutů, jejich analýza a
následné zobecnění společných rysů, přičemž je nutno respektovat judikaturu Soudního dvora,
jakožto instituce zajišťující jednotný výklad unijního práva, přihlížet k základním zásadám a
principům unijního práva (např. k zákazu diskriminace) a rovněž k účelu dané úpravy.48

vztahuje na smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů. I
tato formulace byla zvolena z důvodu snahy harmonizovat Nařízení s procesní úpravou Nařízení Brusel I.
40
Úmluva o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních: Brusel, 27. 9. 1968,
platnost, 1.2.1973.
41
Bělohlávek, str. 82, 87.
42
Sama kolizní norma se zpravidla v zájmu politické shody a přijetí předpisu akceptovatelného pro jednotlivé
právní řády hmotněprávní definici klíčových institutů vyhýbá, výjimkou je např. definice spotřebitele v čl.6 odst.
1 Nařízení Řím I. Pojem může být dále vymezen pomocí odkazu na jinou normu (např. čl. 7 odst. 2 Nařízení Řím
I), případně může být definován judikaturou SDEU. (Rozehnalová, Závazky ze smluv a jejich právní režim, str.
61.)
43
Kvalifikace lze popsat jako „právní hodnocení skutkového stavu, které je realizováno dle konkrétního právního
řádu, a to za účelem následné subsumpce pod rozsah kolizní normy“. (Rozehnalová, str. 87.)
44
Potřebu autonomní interpretace vyslovuje rozhodnutí C-29/76 LTU Lufttransportunternehmen GmbH and Co
KG vs. Eurocontrol.
45
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 39-41, 58.
46
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 39.
47
Bělohlávek, str. 91.
48
Basedow, str. 1006-1014.
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Nápomocným nástrojem mohou být i komparativní práce a další aktivity vznikající na úrovni
EU.49
Jak bylo konstatováno výše, Nařízení Řím I smluvní závazek nevymezuje a jeho pojetí,
a především oddělení od mimosmluvních závazků, není v jednotlivých právních řádech
členských států jednotné. Společným základem smluvního závazku napříč právními řády, a tedy
zároveň východiskem pro výklad autonomní, je průnik dobrovolných shodných svobodných
projevů vůle alespoň dvou subjektů.50 Nicméně otázky způsobu a okamžiku vzniku smlouvy,
náležitostí nabídky, podstatných náležitostí či odlišení jednotlivých smluvních typů, jsou řešeny
v různých právních úpravách odlišně.5152 Definici smlouvy obsahuje například Draft of
Common Frame of Reference a lze ji přeložit takto: „Smlouva je dohoda, na jejímž základě má
vzniknout závazný právní vztah nebo která má mít jiný právní účinek. Jedná se o dvoustranný
nebo vícestranný právní akt.“53
Unijní

pojetí

závazku

mimosmluvního

je

kompromisem

mezi

přístupem

kontinentálního a anglosaského práva.54 Základní konstrukční předpoklady pro vznik
mimosmluvního závazku jsou ale dle obou právních systémů shodné. Je vyžadována existence
škodlivého, protiprávního (deliktního) jednání, kterým dojde k porušení objektivním právem
chráněného zájmu a jehož následkem je vznik škody55. Mezi deliktním jednáním56 a vznikem

Např. Principles od European Contract Law, Draft of Common Frame of Refence, Principles of European Tort
Law, Feasibility Study on European Contract Law.
50
K požadavku dobrovolnosti převzetí závazku existuje rozsáhlá judikatura Soudního dvora EU k Bruselské
úmluvě např. 34/82 Martin Peters Bauunternehmung GmbH vs. Zuid Nederlandse Aannemers Vereiniging.
Naopak podle názoru Soudního dvora není nutný úmysl chtít se na základě právního právního úkonu zavázat (C27/02 Petra Engler vs. Janus Versand GmbH). (Bělohlávek, str. 99.)
51
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé EU, str. 59.
52
Například Podle anglického práva je nutností poskytnout nebo alespoň přislíbit protiplnění (consideration),
zatímco německé právo vyžaduje pouze konsenzus. (Bělohlávek, str.96.)
53
„A contract is an agreement which is intended to give rise to a binding legal relationship or to have some other
legal effect. I tis bilateral or multilateral juridical act.“ Draft of a Common Frame of Reference (DCFR), Book
II, str. 183.
54
Pojetí mimosmluvního závazku obou systémů nachází svůj základ v římském právu. Pro kontinentální úpravu
je ovšem charakteristická formulace generální klauzule (např. ust. § 2900 občanského zákoníku), která zakotvuje
obecnou povinnost nezpůsobit jinému újmu, a na ni navazujících několika základních skutkových podstat. Pro
anglosaské právní systémy je typická existence velkého množství jednotlivých deliktních skutkových podstat
(jednotlivé torts), které svůj původ nacházejí v judikatuře. Anglosaská úprava rovněž o poznání důsledněji
odděluje vnímání smluvního a deliktního práva. (Valdhans, str.7-18.)
55
Rozlišujeme delikty poruchové (torts), které přímo porušují chráněný zájem, a dochází ke vzniku škody (torts),
a delikty ohrožovací (torts per se), u nichž není nutný vznik škody, újma spočívá v ohrožení chráněného zájmu
(např. nekalá soutěž).
56
Je třeba zdůraznit, že pojem protiprávní jednání je širší než pojem deliktní jednání. Prvým se rozumí porušení
práva, ve smyslu porušení právní normy i smlouvy. Deliktním jednáním je porušováno pouze objektivní právo,
nikoli smlouva, přičemž před spácháním deliktu neexistuje mezi škůdcem a poškozeným právní vztah, který by
tímto jednáním byl narušen. V České právní úpravě je toto rozhraničení nejasné. Ačkoli občanský zákoník v hlavě
I části čtvrté občanského zákoníku obecně stanovuje, že závazek vzniká z protiprávního činu, úprava hlavy III této
49
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škody musí existovat příčinná souvislost. V důsledku tohoto jednání vzniká mimosmluvní
závazek, jehož obsahem je povinnost škůdce k náhradě škody. Delikt jako právní důvod vzniku
mimosmluvního závazku byl vymezen Soudním dvorem Evropské unie v rámci výkladu
ustanovení Bruselské úmluvy v rozhodnutí Kalfeis57 pouze negativně, a to jako důvod vzniku
odpovědnosti, kterým není porušení smlouvy.58 Judikatura dále označila za věc týkající se
deliktní odpovědnosti například i předsmluvní odpovědnost59, poškození životního prostředí60,
nekalou soutěž61 či protestní akce zaměstnanců62, nicméně pozitivní definici deliktu
nenabídla.63 Je třeba zdůraznit, pokud určité jednání spadá do věcné působnosti Nařízení Řím
II, je soud povinen takové jednání považovat za deliktní, ačkoli jej úprava národní pokládá za
jednání smluvní. Problematickým se vzhledem k výše zdůrazněné oddělenosti mimosmluvního
závazku od smlouvy může zdát, že dle úpravy Nařízení Řím II je jedním ze základních
hraničních určovatelů pro mimosmluvní závazky právo rozhodné pro smlouvu, s nímž daný
mimosmluvní závazek úzce souvisí.64
Vzhledem ke skutečnosti, že definování pojmů závazek, smlouva či delikt je úkolem
složitým na úrovni práva evropského, snaha o jednotné vymezení těchto institutů na úrovni
univerzální se nezdá být účelnou. Neobsahuje-li sama mezinárodní smlouva požadovanou
definici, aplikují se k interpretaci pojmu pravidla pro výklad smluv zejména dle Vídeňské
úmluvy o smluvním právu.65

části občanského zákoníku se nazývá závazky z deliktů a zahrnuje vedle skutkových podstat porušení dobrých
mravů a zákona skutkovou podstatu porušení smlouvy.
57
C-189/87 Athanasios Kalfelis v. Bankhaus Schroder, Münchmeyer, Hengst and Co. a ostatní.
58
Valdhans, str. 18-40.
59
C-334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tocconi SpA v. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS).
60
C-21/76 Handelskwekerij G. J. Bier BV v. Mines de potasse d’Alsace SA.
61
C-167/00 Verein für Konsumenteninformation vs. Karl Heinz Henkel.
62
C-18/02 Danmarks Rederiforening, jednající jménem DFDS Torline A/S, v. LO Landorganisationen i Sverige,
jednající jménem SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation.
63
Valdhans, str. 18-40.
64
Rozehnalová, str. 184.
65
Valdhans, str. 6.

12

1. 5. Obligační statut a jeho meze
V případě neexistence mezinárodní přímé úpravy nebo v případě, že tato úprava je
neúplná či její aplikace byla vyloučena, je nutné určit rozhodné právo, kterým se závazkový
vztah bude řídit (tzv. obligační statut), na základě norem kolizních. Vzhledem k tomu, že pro
závazkové právo je obecně charakteristická zásada autonomie vůle stran a smluvní volnosti,
základním kritériem pro určení rozhodného práva závazkového vztahu je jeho volba účastníky
předmětného právního vztahu. Tato volba může být učiněna výslovně nebo může vyplývat ze
smlouvy či okolností případu. V některých případech je možnost volby rozhodného práva
neomezená, jindy může být omezena kolizně66 či materiálně67. O připuštění volby práva
v situaci, kdy je tato jediným mezinárodním momentem závazkového právního poměru, bylo
pojednáno výše. Možnost volby práva je v některých případech rovněž omezena časově.
V případě, že nedojde k volbě rozhodného práva či je tato volba neplatná, určí se rozhodné
právo na základě jiného (náhradního) hraničního určovatele. V právní úpravě se lze setkat s
přístupem neflexibilním68, kdy je smluvní typ pevně svázán s konkrétním hraničním
určovatelem, přístupem flexibilním69, pro který je příznačné, že spojuje právní vztah s právním
řádem, se kterým nejúžeji souvisí, a jejich kombinací, která je rovněž v praxi nejužívanější.70
Ačkoli obecnou snahou je, aby se všechny aspekty daného závazkového vztahu řídily
obligačním statutem, jsou pro některé skutečnosti závazkového poměru formulovány zvláštní
kolizní normy.71 Jedná se především o otázky personálního (právní osobnosti a svéprávnosti)
či věcného statutu, otázky incidenční72, případně i otázky formy právního jednání a utváření
smluvního konsenzu.73 Obligační statut může být omezen výhradou veřejného pořádku a
požadavky norem imperativních.74 V rámci smluvní volnosti mají účastníci právního vztahu

66

Zvolit rozhodné právo lze pouze z omezeného okruhu právních řádů. (např. čl.7 Nařízení Řím I)
Ochrana v rámci spotřebitelského práva a individuálního pracovního práva (např. čl. 6 Nařízení Řím I)
68
Např.: v případě smlouvy o distribuci se jedná o obvyklé bydliště distributora. (Nařízení Řím I, čl. 4 odst.1,
písm.f)
69
Např.: Ust. § 87 odst. 1 ZMPS.
70
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 69-99.
71
Hovoří se o tzv. mozaikové úpravě.
72
Jedná se o otázky týkající se plnění povinností stranami smlouvy. Lze se s nimi setkat zejména v rámci smlouvy
kupní (způsob převzetí zboží, jeho měření, zjišťovaní vad). (Kučera, str. 286.)
73
Kučera, str. 285.
74
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 70.
67
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možnost podřídit jednotlivé části smlouvy různým právním řádům (jedná se o tzv. štěpení
práva) a případně již provedenou volbu práva změnit.75

75

To za předpokladu, že tímto nebude zasaženo do práv třetích osob a formální platnosti smlouvy (Nařízení Řím
I, čl. 3 odst. 2). (Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 74.)
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2. Prameny mezinárodního práva soukromého

Charakteristickým rysem současného mezinárodního práva soukromého je pluralita
jeho pramenů. V České republice tvoří tuto mozaiku prameny práva původu vnitrostátního
(zákony), unijního (zejména nařízení) a mezinárodního (mezinárodní smlouvy), přičemž tyto
předpisy využívají k regulaci různých metod úpravy. Situace, kdy určitou právní otázku řeší
zároveň více předpisů různého původu a k regulaci volí odlišnou metodu, není ojedinělá a je
třeba proto vymezit jejich vzájemné vztahy a pravidla aplikace.

2. 1. Vnitrostátní úprava
V rámci rekodifikace soukromého práva byl nahrazen dosavadní zákon č. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním
právu soukromém (ZMPS), a to s účinností od 1. 1. 201476. Rozsah věcné působnosti je
stanoven pro úpravu poměrů s mezinárodním prvkem v ust. § 1 zákona. Současně zákon
konstatuje, že jeho ustanovení se použije pouze v případě neexistence mezinárodní smlouvy
nebo přímo použitelného unijního předpisu. Z tohoto důvodu bývá označován za „zbytkovou
normu“. Nicméně nelze zapomínat, že prostřednictvím zákona se nadále určuje rozhodné právo
pro vnitřní fungování právnických osob, některá jednostranná právní jednání a narušení
osobnostních práv. Dle ZMPS se dál zpravidla určuje soudní příslušnost v případě, že žalovaný
nemá bydliště v členském státě EU.77
Zákon obsahuje normy kolizní, procesní a ustanovení upravující postavení cizinců. Je
složen z devíti částí, přičemž první z nich je věnovaná obecným ustanovením vztahujícím se na
celou úpravu, druhá část se věnuje obecným ustanovením mezinárodního práva procesního a
třetí část tvoří obecná ustanovení kolizního práva. Na tyto navazuje zvláštní část, která obsahuje
ustanovení pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů, přičemž u těchto je na prvním
místě stanovena pravomoc a dále následují pravidla pro určení rozhodného práva a pro uznání
a výkon rozhodnutí. Zákon na rozdíl od svého předchůdce tedy nesoustředí procesní normy do

Přechodná ustanovení ZMPS (ust. § 123) stanoví, že zahájená řízení a právní poměry vzniklé před účinností
ZMPS se posuzují dle dosavadní právní úpravy. To neplatí pro právní poměry vzniklé před účinností ZMPS,
které jsou trvalé dlouhodobé povahy a dochází v jejich rámci k opětovným nebo trvajícím jednáním účastníků a
skutečnostem pro ně významným po dni nabytí účinnosti ZMPS. Zde se použije úprava nová.
77
BŘÍZA, P., Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních
smluv, Právní rozhledy 17/2013, s. 580.
76

15

zvláštní oddělené části, ale zařazuje jednotlivá procesní ustanovení do celého textu zákona.
Následující části zákona jsou věnované právní pomoci ve styku s cizinou, řízení o úpadku a
rozhodčímu řízení a uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
Nový kodex má integrační charakter a zahrnuje i kolizní úpravu právnických osob,
práva směnečného a šekového a problematiku rozhodčího řízení a řízení o úpadku ve vztahu
k cizině. Zákon rovněž výslovně upravuje instituty imperativních norem, obcházení zákona,
kvalifikace, předběžné otázky, zacházení s cizím právem a nově reguluje i otázky zastoupení
včetně prokury a pověření činností při provozování obchodního závodu, svěřenského fondu,
cenných papírů a investičních nástrojů. Ačkoli jsou kolizní normy ve své základní podobě
formulovány jako neutrální, lze se v nové právní úpravě častěji setkat s přístupem, který se
v zájmu dosažení určitého cíle či zabránění nežádoucímu výsledku aplikace kolizní normy od
této koncepce odchyluje. Dochází tak k materializaci přístupu, a to například v zájmu zachování
platnosti právního jednání či k ochraně zájmů určitých skupin osob, zejména dětí, spotřebitelů
či zaměstnanců. Pružnější povahu nové úpravy odráží i formulace únikové doložky v ust. § 24
ZMPS a skutečnost, že zákon při formulaci norem stanoví vedle základního hraničního
určovatele pravidlo podpůrné, na jehož základě je možné dosáhnout kýženého výsledku,
nedovoluje-li toto pravidlo základní. ZMPS na mnoha místech úpravy rovněž nahrazuje
hraničního určovatele státní příslušnosti hraničním určovatelem obvyklého pobytu fyzické
osoby a zároveň rozšiřuje možnost volby rozhodného práva na nové oblasti, např. oblasti práv
k cenným papírům.78

2. 2. Unijní úprava
Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 došlo v právním řádu
ČR k výrazným změnám, neboť se jeho součástí stal právní systém Evropských společenství
(acquis communautaire). Primární právo Evropské unie, jehož jádro tvoří především Smlouva
o Evropské unii (SEU) a Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), rozděluje pravomoci
mezi členské státy a Unii, vymezuje kompetence orgánů EU a formuluje principy unijního
práva. Základem pro rozsáhlou unijní unifikaci kolizní a procesní je čl. 81 odst.1 SFEU, který
stanoví: „Unie rozvíjí justiční spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem
založenou na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí. Tato

78

Pauknerová, Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, str. 15-28.

16

spolupráce může zahrnovat přijímání opatření pro sbližování právních předpisů členských
států.79“80 Legálním základem pro právo sekundární, které tvoří jádro úpravy evropského
mezinárodního práva soukromého, je čl. 288 SFEU. Právními akty přijímanými pro výkon
pravomocí Unie jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Nařízení81„má
obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských
státech.“82 Některá nařízení mají univerzální povahu, to znamená, že jejich kolizních norem se
použije i v případě, kdy stát, na jehož právní řád odkazují, není členským státem EU. V tomto
případě pak dochází k úplnému vyloučení používání národní úpravy. Jako příklad lze uvést
Nařízení Řím I a II. Směrnice83 je „závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o
výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním
orgánům.“84 Za součást evropského mezinárodního práva soukromého je považováno i právo
terciální, které je tvořeno mezinárodními smlouvami. V jeho rámci lze rozlišovat smlouvy
subsidiární, které dříve uzavíraly členské státy na základě čl. 293 Smlouvy o založení
Evropského společenství (SES) a mezi které jsou zařazovány i Římská85 a Bruselská86 úmluva,
a mezinárodní smlouvy uzavírané mezi EU a třetím státem. Zde lze jako příklad uvést
Luganskou úmluvu87.
Článek 326 a násl. SFEU upravuje institut posílené spolupráce. V rámci posílené
spolupráce mají členské státy možnost přijmout právní předpis, který bude závazný pouze pro
státy zúčastněné na této posílené spolupráci. Pro účely mezinárodního práva soukromého má
význam např. Nařízení č. 1259/2010 , kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti

79

Odst. 2 téhož článku vyjmenovává cíle přijímaných opatření. Odst. 3 zakotvuje zvláštní legislativní postup pro
přijímání opatření týkajících se rodinného práva s mezinárodním prvkem.
80
Kučera, str. 54, 55.
81
Z oblasti práva kolizní úpravy lze uvést např. Nařízení Řím I a Řím II, z oblasti procesní např. Nařízení Brusel
Ibis; Nařízení č.2201/2003, o příslušnosti a uznávání výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech
rodičovské zodpovědnosti (Nařízení Brusel IIbis); Nařízení č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při
dokazování v občanských nebo obchodních věcech; Nařízení č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční
titul pro nesporné nároky. Normy procesní i kolizní lze nalézt např. v Nařízení č. 650/2012, o příslušnosti,
rozhodném právu, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických
věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení nebo v Nařízení č. 848/2015 o insolvenčním řízení.
82
Čl. 288 SFEU.
83
Kolizní a procesní normy lze najít např. ve Směrnici č.93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve
spotřebitelských smlouvách; Směrnici č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů; Směrnici č. 96/71/ES, o ochraně
vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb, Směrnici č. 2000/31/ES, o elektronickém obchodu, v První (č.
73/239/EHS), Druhé (č. 88/357/EHS) a Třetí (č. 92/49) směrnici o jiném než životním pojištění.
84
Čl. 288 SFEU.
85
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy: 19.6.1980, platnost 1.4.1991, č. 64/2006 Sb. m. s.
86
Úmluva o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních: 27. 9. 1968, platnost
1.2.1973.
87
Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, 30. 10.
2007, platnost 1.1.2011.
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rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Nařízení Řím III), Nařízení č. 1103/2016
provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu
rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a Nařízení č. 1104/2016 provádějící
posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí
ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Na posledních dvou jmenovaných
nařízeních se podílí i Česká republika. Naopak Spojené království, Irsko a Dánsko nejsou
vázáni ustanoveními o justiční spolupráci v občanských věcech, jejich postavení v rámci této
problematiky je upraveno zvláštními protokoly. Spojené království a Irsko se mohou účastnit
na základě prohlášení (opt-in), Dánsko v případě zájmu účastnit se na úpravě uzavírá s Unií
bilaterální dohodu.88

2. 3. Mezinárodní smlouvy
Sjednocování právních norem v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního
obstarávají na úrovni univerzální mezinárodní smlouvy. Tento základní pramen mezinárodního
práva má mnoho různých podob, a to co do předmětu a účelu úpravy či počtu smluvních stran.
Z pohledu mezinárodního práva soukromého lze hovořit o mezinárodních smlouvách
unifikujících normy procesní, hmotné a kolizní. V rámci procesních norem je dále možno
rozlišovat mezi úpravou řízení soudního, jako příklad lze uvést Bruselskou či Luganskou
úmluvu, a řízení rozhodčího, příkladem je Newyorská úmluva89. Hmotněprávní unifikace se
prosazuje především v oblasti mezinárodního obchodu (např. Vídeňská úmluva90), přepravy
(např. Montrealská úmluva91) a práv duševního vlastnictví (např. Pařížská úmluva92). Z oblasti
unifikace norem kolizních lze uvést Římskou úmluvu nebo Haagskou úmluvu o právu
použitelném pro dopravní nehody93.
Rozlišovat lze dále mezinárodní smlouvy podle počtu smluvních stran, tedy
mezinárodní smlouvy mnohostranné (multilaterální) a dvoustranné (bilaterální). Druhé
zmíněné kategorii dominují dvoustranné dohody o právní pomoci, přičemž za nejvýznamnější
jsou považované smlouvy uzavřené se státy bývalého východního bloku. Většina úpravy těchto

88

Rozehnalová, str. 71,72.
Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů: New York, 10.6.1958, č.74/1959 Sb.
90
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: Vídeň, 11.4.1980, č. 11/1975 Sb.
91
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě: Montreal, 28.5.1999, č.123/2003
Sb.m. s.
92
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví: Paříž, 20.3.1883, č.64/1975 Sb.
93
Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody: Haag, 4.5.1971, č.130/1976 Sb.
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smluv je procesní povahy, nicméně lze se setkat i s ustanoveními kolizními, a to zejména
v oblasti práva rodinného a dědického. Co se týče jejich aplikace, je třeba upozornit, že pokud
je druhý smluvní stát zároveň členským státem EU, místo bilaterální úpravy se použije přímo
použitelný předpis EU. Jako příklad lze uvést smlouvu o právní pomoci se státy bývalého
Sovětského svazu94, bývalé Jugoslávie95 nebo smlouvu o právní pomoci s Rumunskem96 či
Uzbekistánem97. Pro oblast mezinárodního práva soukromého mají rovněž význam
dvoustranné i mnohostranné mezinárodní smlouvy z oblasti regulace hospodářských styků a
obchodu, zejména smlouvy o zamezení dvojímu zdanění98 nebo dohody o podpoře a ochraně
investic99, a úmluvy o diplomatických a konzulárních stycích100 a dvoustranné konzulární
smlouvy101.102
Podle toho, zda mají možnost ke smlouvě přistoupit třetí státy, lze dělit mezinárodní
smlouvy na uzavřené (např. Římská úmluva) a otevřené (např. Newyorská úmluva). V případě,
že se úpravy v mezinárodní smlouvě využije i v případě, že subjekt daného právního vztahu
není příslušníkem státu, který je smluvní stranou, jedná se o mezinárodní smlouvu s účinky
erga omnes (např. Římská úmluva). V opačném případě se jedná o mezinárodní smlouvu
s účinky inter partes (např. dvoustranné dohody o právní pomoci).103

2. 4. Vzájemné vztahy pramenů
Na prvním místě je třeba vymezit vztah úpravy vnitrostátní k mezinárodním smlouvám
a k úpravě unijní. Základem pro tuto problematiku je čl. 10 Ústavy, který zakotvuje, že

94

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o
právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních; Mosva, 12.8.1982; č. 95/1983
Sb.; závazná mezi ČR a Ruskou federací, Běloruskem, Moldavskem, Gruzií a Kyrgystánem.
95
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o
úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních; Bělehrad, 20.1.1984; č. 207/1964 Sb.;
závazná mezi ČR a Chorvatskem, Srbskem, Slovinskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou a Makedonií.
96
Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem; Bukurešť, 11.7.1994;
č. 1/1996 Sb.
97
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občasnkých
a trestních věcech; Taškent, 18.1.2002, č. 133/2003 Sb. m. s.
98
Např. Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku: Ašchabád, 18.3.2016, č. 23/2018 Sb. m. s.
99
Např. Dohoda mezi Českou republikou a Tureckem o vzájemné podpoře a ochraně investic: Praha, 29.4.2009,
č. 21/2012 Sb. m. s.
100
Např. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích: Vídeň, 24.4.1963, č. 32/1969 Sb.
101
Např. Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou: Praha, 16. 1.
1959, č.96/1960 Sb.
102
Kučera, str. 58, 59.
103
Rozehnalová, str.73, 74.
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„vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než
zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Odkazovací klauzuli rovněž obsahuje ust. § 2 ZMPS,
které stanovuje, že „zákona se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv,
kterými je Česká republika vázána a přímo použitelných ustanovení104 práva Evropské unie.“
Odkaz na mezinárodní a evropskou úpravu je rovněž vyjádřen na dalších místech zákona, např.
v ust. § 47 odst. 1, § 49 odst. 2, § 50 odst. 4 nebo v § 84 ZMPS. Pokud je tedy upravena určitá
otázka v mezinárodní smlouvě odlišně od zákona, použije se mezinárodní smlouvy. Jestliže
mezinárodní smlouva i zákon upravují otázku shodně, aplikuje se zákon. Je třeba rovněž
upozornit, že mezinárodní smlouva obsahující úpravu hmotněprávní, je vůči úpravě kolizní
speciální a úprava ZMPS se nepoužije. Pouze mezinárodní smlouva (případně její ustanovení),
která sama dostatečně konkrétně stanovuje práva a povinnosti, nepředpokládá přijetí
prováděcího předpisu a vyhovuje požadavkům vnitrostátního práva, se stává bezprostředně
použitelnou a závaznou pro fyzické a právnické osoby (jedná se o tzv. self-executing
smlouvy).105
Aplikační přednost unijního práva před právem národním byla formulována judikaturou
Soudního dvora EU (zejména v rozhodnutích 6/64 Costa v ENEL, 26/62 Van Gend en Loos,
107/77 Simmenthal II). Je základním principem fungování unijního práva a vychází
z myšlenky, že Smlouvou o ES106 byl vytvořen svébytný právní řád, který je nedílnou součástí
právních řádů členských států. Vzhledem k tomu, že členské státy tak přenesly vymezené
suverénní pravomoci na EU (v ČR na základě čl. 10a Ústavy), musí v těchto oblastech
vnitrostátní právní úprava ustoupit úpravě unijní. Subjekty tohoto právního řádu jsou i
příslušníci členských států, kterým vyplývají z některých unijních předpisů přímá práva a
povinnosti. Důsledkem principu aplikační přednosti unijního práva je, že národního zákona se
užije pouze v případě, že otázku neupravuje předpis unijní. Existence unijní úpravy ale
nederoguje normy vnitrostátní, pouze již nebudou aplikovány.107
Ojedinělá není situace, kdy určitou právní otázku upravuje jak unijní předpis, tak
mezinárodní smlouva, kterou je vázán členský stát108. V případě souběžné úpravy unijní a
104

Zejm. nařízení a některá ustanovení primárního práva.
Rozehnalová, str. 72-76.
106
Smlouva o založení Evropského společenství, Úř. věst. C321E, 29.12.2006.
107
Kučera, str.54-58.
108
Např. Česká republika je vázána Nařízením Řím II a Haagskou úmluvou o dopravních nehodách.
105

20

mezinárodní je v prvé řadě třeba hledat aplikační řešení v samotných unijních předpisech, které
ve většině případů svoje působení vůči mezinárodním smlouvám vymezují109. Pokud vzájemná
vazba řešena není, je třeba se orientovat dle primárního práva a principů fungování práva EU
dovozených judikaturou a dle obecných pravidel mezinárodního práva veřejného. V případě,
že se jedná o mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi členskými státy, aplikuje se přednostně
právo unijní. Situaci, kdy byla členským státem uzavřena smlouva se třetím státem, ošetřuje čl.
351 SFEU, který stanovuje, že práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené členským
státem před jeho přistoupením k EU se státem třetím nejsou unijním právem dotčeny. Zároveň
však ukládá státu povinnost využít všech vhodných prostředků k odstranění rozporů s unijním
právem. V případě, že by tedy mělo dojít k porušení mezinárodně právních závazků členského
státu, unijní úprava se neaplikuje. Pro regulaci dvoustranných smluv, které členské státy
uzavírají se třetími zeměmi existuje speciální unijní úprava110.111
Evropská unie je rovněž stranou mezinárodních smluv, které uzavírá se třetími státy112,
mezinárodními organizacemi113, případně i s členskými státy v oblasti, kde se daný stát
neúčastní určité úpravy114. Tyto mezinárodní smlouvy jsou integrální součástí unijního práva,
jsou závazné pro členské státy a jejich příslušníky a mají aplikační přednost před sekundární
unijní legislativou. Evropská unie podepisuje mezinárodní smlouvy jednak v oblastech, které
náleží do její výlučné pravomoci (např. celní dohody), a rovněž v oblastech sdílené kompetence
(např. zahraniční politika). V případě druhém se hovoří o tzv. smíšených smlouvách a k tomu,
aby byly členské státy vázány smlouvou v celém rozsahu, tedy i v oblasti náležící do
kompetence vnitrostátní, je třeba, aby smlouvu vedle EU přijaly i tyto členské státy. V případě,
že k tomuto nedojde vyvstává řada otázek ohledně závaznosti a vymahatelnosti dané
smlouvy.115

109

Např. čl. 25 Nařízení Řím I.
Nařízení č. 664/2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími
zeměmi o příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, věcech rodičovské
zodpovědnosti a ve věcech vyživovacích povinností a Nařízení č. 662/2009, kterým se zřizuje postup pro
sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi ve zvláště vymezených věcech v oblasti práva
rozhodného ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích.
111
Kučera, str. 59-61.
112
Např. Luganská úmluva.
113
Např. Agreement between the European Union and the North Atlantic Treaty Organisation on the Security of
Information: Athény, 14.3.2003.
114
Jak bylo již výše zmíněno, např. Dánsko se neúčastní justiční spolupráce v civilních věcech a případně zájmu
o účast uzavírá dohodu.
115
Bříza, str. 12-13.
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Nastat může rovněž situace, kdy určitou právní otázku řeší více mezinárodních smluv
dvoustranných či mnohostranných zároveň a dochází tak k jejich konkurenci. Primárně je třeba
hledat východisko jejich vzájemného vztahu v ustanoveních dotčených smluv. V případě, že
tato úprava k dispozici není, lze vycházet především z Vídeňské úmluvy o smluvním právu.
Jestliže se jedná o konkurenci smluv se stejným předmětem úpravy a nelze-li aplikovat obě
smlouvy, uplatní se v souladu s čl. 30 Vídeňské úmluvy, nikoliv však bezvýjimečně, pravidlo
lex posterior derogat legi priori. Pakliže předmět úprav smluv totožný není, jeví se jako
nejvhodnější aplikovat zásadu lex specialis derogat legi generali. V případě souběhu, kdy je
pouze jeden stát vázán dvěma mezinárodními smlouvami, přičemž se zpravidla jedná o
mnohostrannou úmluvu s univerzálním účinkem a smlouvu dvoustrannou, a druhý stát je vázán
pouze smlouvou dvoustrannou, aplikuje se smlouva zavazující oba státy. 116

2. 5. Unifikace
Výrazným trendem několika posledních dekád je snaha o unifikaci, tedy o sjednocování
práva. Rozlišovat lze unifikaci materiální, jejímž výsledkem je jednotná hmotněprávní úprava
určité oblasti, kolizní, která má za cíl sjednocovat pravidla pro určení rozhodného práva a
procesní zabývající se otázkami jednotného přístupu k určení pravomoci soudů a uznávání a
výkonu rozhodnutí. V oblasti unifikace materiální vyvíjí činnost především Komise OSN pro
mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL) a Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého
práva v Římě (UNIDROIT). Unifikací kolizní a procesní se zabývá zejména Haagská
konference mezinárodního práva soukromého.117 Unifikace se uskutečňuje na úrovni
univerzální a regionální. Za nejvýraznější počiny univerzální unifikace lze označit z oblasti
procesní Newyorskou úmluvu o uznání a výkonu rozhodnutí cizích rozhodčích nálezů s 159
smluvními státy118 a z oblasti materiální Vídeňskou úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží s 89 signatáři119. Příkladem regionální unifikace je unifikace na úrovni unijní,
přičemž ji lze označit za nejúspěšnější regionální unifikační projekt v historii. Sjednocování
práva je uskutečňováno především prostřednictvím sjednávání mezinárodních smluv a jejich
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Bříza, str. 12-18.
Rozehnalová, str. 66.
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United Nations Commission on International Trade Law [online].UNCITRAL: © 2019 UNCITRAL
[cit.5.5.2019]Dostupné z:
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United Nations Commission on International Trade Law [online].UNCITRAL: © 2019 UNCITRAL
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následného promítnutí do jednotlivých právních řádů. Pro unifikaci prováděnou na úrovni práva
EU je typickým nástrojem nařízení.120
Od pojmu unifikace je třeba odlišit pojem harmonizace. Harmonizace představuje
proces sbližování, přizpůsobování a koordinace právních předpisů. Realizuje se především
tvorbou vzorových zákonů, které slouží jako předloha pro možnou úpravu vnitrostátní. Na
úrovni unijní se uskutečňuje prostřednictvím směrnic. 121

120
121

Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské Unie, str. 18-24.
Kučera, str.71.
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4. Přímá a kolizní úprava závazků v mezinárodních smlouvách
4. 1. Přímá úprava smluvních závazkových poměrů
Hmotněprávní unifikace se realizuje především v oblasti mezinárodního obchodu a
přepravy. Z oblasti mezinárodního obchodního styku je nejvýznamnější Úmluva OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní kupní
smlouvě, které jsou níže rozebrány. Jmenovat lze rovněž Úmluvu o zastoupení při mezinárodní
koupi zboží, která byla sjednána v roce 1983 v Ženevě. Česká republika není smluvním
státem.122 Velkého úspěchu se nedočkaly Úmluva o faktoringu a Úmluva o finančním leasingu,
které vzešly z činnosti UNIDROIT v roce 1988. Ani jedna z nich není pro ČR závazná. Přímou
úpravu rovněž obsahují Ženevské úmluvy o jednotném zákonu směnečném z roku 1930 a o
jednotném zákonu šekovém z roku 1931. Ačkoli úmluvy ČR neratifikovala, vychází z nich
kolizní úprava ZMPS. Úmluva o mezinárodních cizích směnkách a mezinárodních vlastních
směnkách z New Yorku z roku 1988 zatím nevstoupila v platnost a ČR není jejím
signatářem.123 S množstvím mezinárodních smluv, které obsahují přímou úpravu, se lze setkat
v oblasti práva duševního vlastnictví.
Z oblasti železniční přepravy je třeba zmínit Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF), která byla sjednána v roce 1980 v Bernu a jejíž smluvní stranou je i ČR
(č. 8/1985 Sb.). Úmluva je zakládajícím dokumentem Mezivládní organizace pro mezinárodní
železniční přepravu (OTIF) a upravuje fungování, cíle a činnost organizace. Organizace má
v současné době 51 členských států a v roce 2011 přistoupila k Úmluvě i EU. Úmluva dále
obsahuje sedm tzv. přípojků. Jedná se o dokumenty, které utvářejí jednotné železniční právo a
obsahují technické požadavky a vzorové smlouvy pro přepravu cestujících a zboží.124
Problematikou železniční přepravy se na úrovni unijní legislativy zabývá Nařízení č. 1371/2007
o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě.125
Co se týče mezinárodní letecké přepravy, nejvýznamnějším dokumentem je Úmluva o
sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě sjednaná v Montrealu
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v roce 1999, v České republice publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č.
123/2003.126 Úmluva upravuje především povinnosti dopravců plynoucí z letecké přepravy
osob, zavazadel a nákladu, jejich odpovědnost a povinnost k náhradě škody a stanovuje pravidla
ohledně přepravních dokladů. Z oblasti unijního práva je třeba zmínit Nařízení č. 2027/97 o
odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod a při letecké dopravě cestujících a jejich
zavazadel a Nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci
cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného
zpoždění letů.127
Z oblasti mezinárodní silniční přepravy lze jmenovat Úmluvu o přepravní smlouvě o
mezinárodní

silniční nákladní

dopravě

(CMR)

sjednanou

v Ženevě

v roce

1956

(č. 11/1975 Sb.), která upravuje smlouvy o úplatné přepravě zásilek silniční dopravou, Úmluvu
o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR) sjednanou
v roce 1973 taktéž v Ženevě (č. 91/2006 Sb. m. s.), z unijní úpravy potom Nařízení č. 181/2011
o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.128
Přímou úpravu mezinárodní námořní přepravy obsahuje Úmluva OSN o námořní
přepravě zboží (tzv. Hamburská pravidla), přijatá v Hamburku v roce 1978 (č. 193/1996 Sb.) a
Úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI,
č. 32/2006 Sb. m. s.) sjednaná v Budapešti v roce 2001. Z unijní legislativy lze uvést Nařízení
č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování na vnitrozemských vodních cestách.129
V souvislosti s níže rozebranou přímou úpravou mezinárodní kupní smlouvy lze zmínit
i návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
(CESL)130. Zamýšlená úprava obsahovala ucelený soubor pravidel, které by se na základě
dohody (režim opt-in) uplatnil na přeshraniční prodej zboží, dodání digitálního obsahu a
poskytování souvisejících služeb, a to mezi obchodníky a obchodníky a spotřebiteli. Cílem
úpravy bylo především snížení nákladů přeshraničního obchodu v rámci EU, odstranění
transakčních překážek plynoucích z rozdílných vnitrostátních úprav smluvního práva a
126

Aplikuje se přednostně před Varšavskou úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké
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poskytnutí vysoké míry ochrany spotřebitelům.131 Od tohoto záměru bylo nicméně v roce 2015
upuštěno.

4. 1. 1. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva)
Mezinárodní unifikace materie mezinárodního práva soukromého je pozvolný
dlouhodobý proces, přičemž unifikační tendence lze pozorovat již od konce 19. století, a to
zejména v Evropě a Latinské Americe.132 Významným okamžikem pro budoucí sjednocení
úpravy mezinárodní kupní smlouvy bylo založení Mezinárodního ústavu pro sjednocení
soukromého práva (UNIDROIT) v roce 1926. Především zásluhou Ernsta Rabela133 se práce na
unifikaci v oblasti mezinárodního obchodního styku stala prioritou této instituce a již v roce
1935 byl předložen první návrh pro sjednocení mezinárodní úpravy koupě a prodeje. Práce byly
nicméně přerušeny událostmi druhé světové války a k jejich obnovení došlo až v roce 1953.
Jejich výsledkem bylo svolání Haagské konference v roce 1964, v jejímž rámci došlo k přijetí
tzv. Jednotných haagských zákonů. Jednalo se o Úmluvu o jednotném zákonu upravujícím
mezinárodní kupní smlouvu a Úmluvu o jednotném zákonu o uzavíraní mezinárodních kupních
smluv. Tyto dokumenty se ale nedočkaly velkého úspěchu a byly kritizovány pro svou inklinaci
ke kontinentálním právním principům a tradicím a rovněž pro svou formu.134 Rezolucí Valného
shromáždění OSN byla v roce 1966 založena Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
(UNCITRAL), jejímž úkolem je podpora harmonizace a unifikace práva mezinárodního
obchodu. Na své první schůzi Komise stanovila, že se bude koncentrovat především na revizi
Haagských úmluv, úpravu promlčení v rámci mezinárodní koupě zboží a problematiku
všeobecných obchodních podmínek, standardizovaných smluv a Incoterms135. V rámci práce
Komise byla sloučena materie obou Haagských úmluv do jednoho textu a tento tzv. Newyorký
návrh se stal základem pro následující jednání o úpravě mezinárodní koupě zboží.136

Důvodová zpráva Evropské komise k Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské
právní úpravě prodeje ze dne 11. 10. 2011. [online]. [cit. 15. 5. 2019]. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0635.
132
Haagská konference mezinárodního práva soukromého byla na popud Tobiase Assera, významného právníka
nizozemského původu a držitele Nobelovy ceny za mír, svolána poprvé již v roce 1893.
133
Významný odborník v oblasti římského práva, německého soukromého práva a právní komparatistiky,
rakouského původu, později působící v USA. (Basedow, str. 1460-1463.)
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Úmluvy měly uvozovací charakter, vlastní úprava byla obsažena ve vzorových zákonech, přičemž z přijetí
Úmluvy vyplýval pro státy závazek implementovat text jednotných zákonů do vnitrostátní právní úpravy.
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Jedná se o Mezinárodní obchodní komorou v Paříži formulovaná pravidla pro výklad nejběžněji užívaných
obchodních doložek, které strany zahrnují do smluv pro ujasnění některých vzájemných práv a povinností.
(Kanda, str. 45.)
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Diplomatické konference ve Vídni konané od 10. března do 11. dubna 1980 se
zúčastnilo 62 států a jejím výsledkem bylo přijetí Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
V souladu s čl. 99 nabyla platnosti 1. ledna 1988.137 Pro Československo se stala závaznou dne
1. dubna 1990, v platnost vstoupila přesně o rok později a byla publikována pod č. 160/1991 Sb.
Vídeňská úmluva je označována za doposud nejúspěšnější unifikační projekt s globálním
dosahem, přičemž počet jejích smluvních států stále roste. Dnes se Vídeňské úmluvy účastní
89 států. Úmluvu tvoří 101 článků rozdělených do čtyř částí, přičemž její ustanovení jsou přímo
aplikovatelná. V jejich rámci je upraven kontrakční proces a práva a povinnosti smluvních stran
a jejich případné nároky, pokud některá strana smlouvu poruší. Za cíl si Úmluva klade
především odstraňování právní nejistoty a dalších překážek v rámci uskutečňování
mezinárodních transakcí, snižování nákladů s nimi spojených, podporu dalšího rozvoje
mezinárodního obchodního styku a spravedlivou úpravu práv a povinností stran smlouvy.
Úmluva dokázala regulaci pomocí mezinárodní úmluvy propojit s přístupem mezinárodní
obchodní praxe. Na přípravě Vídeňské úmluvy se podílelo 36 států a podařilo se tak najít
přijatelný kompromis pro koncepty common a civil law. K úmluvě přistoupilo rovněž mnoho
rozvojových zemí. Stala se zdrojem inspirace pro regionální a národní právní úpravy a měla
vliv i na další unifikační projekty138.139
Lze rozlišovat dva způsoby aplikace Vídeňské úmluvy. Pro oba způsoby je společný
požadavek použití na smlouvy o koupi zboží pouze mezi stranami, které mají místa podnikání
v různých státech140. V souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a) se Úmluva použije, jsou-li státy, v nichž

on Contracts for the International Sale of Goods: Expectations and Deliveries,) [online]. [cit. 19. 5. 2019].
Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/35_Years_of_Uniform_Sales_Law-E.pdf.
137
Prvním státem, který ratifikoval Úmluvu bylo Lesotho v roce 1981. V prosinci 1986 byla Úmluva
ratifikována Čínou, Itálií a USA, čímž bylo dosaženo celkového počtu 11 ratifikací (ke vstupu v platnost bylo
třeba pouze 10), pro tyto země vstoupila Úmluva v platnost 1.1.1988. Upozornit lze na skutečnost, že v roce
1988 byla situace mezi západem a východem stále napjatá a ratifikace výše uvedenými státy byla významná
rovněž z důvodu, že Úmluvu ratifikovala malá rozvojová země, významná komunistická země, evropský stát a
kapitalistická velmoc. Zastoupeny tak byly státy common i civil law a Úmluva se ukázala být přijatelná pro
země různé ekonomické síly i politického smýšlení. (Tamtéž.)
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Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/35_Years_of_Uniform_Sales_Law-E.pdf
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V případech, kdy má strana více míst podnikání, je rozhodujícím místem podnikání takové místo, které má
nejužší vztah ke smlouvě a jejímu plnění. V případě, že strana nemá místo podnikání, je rozhodující její bydliště

27

mají strany místa podnikání, smluvními stranami Úmluvy. Takto dochází k přímé aplikaci
Úmluvy v případě, že strany nevyloučily její použití. Úmluva má dispozitivní povahu, neboť
v souladu s čl. 6 umožňuje stranám vyloučit užití celé Úmluvy, jejího jednotlivého ustanovení
nebo jeho účinky změnit (s výjimkou čl. 12).141 Úmluvu lze aplikovat dle čl. 1 odst. 1 písm. b)
rovněž nepřímo, tedy pokud norma mezinárodního práva soukromého legis fori odkáže na
použití právního řádu některého smluvního státu. Touto cestou se výrazně rozšiřuje dosah
Úmluvy, nicméně v souladu s čl. 95 mají smluvní státy možnost uplatnit výhradu a nebýt tímto
ustanovením vázány.142 Výhradu uplatnila i ČSFR, s účinností od 1. 6. 2018 však došlo ke
stažení této výjimky.143 V případě, že skutečnost, že strany mají místa podnikání v různých
státech, nevyplývá ze smlouvy nebo z jednání stran, k této skutečnosti se nepřihlíží (čl. 1 odst.
2). Úmluva tedy požaduje, objektivní zjistitelnost mezinárodní povahy vztahů. Úmluvu lze
rovněž aplikovat v rámci smluvní svobody stran jako soubor unifikovaných norem.144
Úmluva je postavena na principu neformálnosti a nevyžaduje tedy písemnost smlouvy
nebo jiné formální náležitosti. I zde však smluvní státy v souladu s čl. 96 mohou uplatnit
výhradu, přičemž si smluvní strany dle čl. 12 nemohou ujednat vyloučení nebo změnu účinku
této výhrady.145 Interpretaci Úmluvy je věnován čl. 7 odst. 1, který stanoví, že při výkladu
Úmluvy je třeba přihlížet k její mezinárodní povaze a k potřebě podporovat jednotnost aplikace,
a který zdůrazňuje potřebu dodržovat dobrou víru v mezinárodním obchodu. Z prvních dvou
požadavků plyne potřeba autonomního výkladu, tedy výkladu, který nevychází pouze
z národního chápání pojmů a institutů, ale vnímá interpretovanou materii v kontextu
mezinárodním. S cílem podporovat jednotnou interpretaci a aplikaci Úmluvy vydává

či sídlo (čl. 10 Úmluvy). Naopak při určování použitelnosti této Úmluvy se nepřihlíží ke státní příslušnosti stran
a ani k tomu, zda strany nebo smlouva mají občanskoprávní nebo obchodní povahu (čl. 1 odst.3 Úmluvy).
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UNCITRAL Digest of Case Law146, který komentuje jednotlivé články Úmluvy a uvádí k nim
relevantní rozhodnutí soudů.
Předmětem úpravy Vídeňské úmluvy je mezinárodní kupní smlouva. Úmluva tento
pojem nedefinuje, nicméně se vymezuje proti smluvnímu typu smlouvy o dílo v čl. 3. Úmluva
v čl. 2 vylučuje své použití pro koupi některých věcí, a to z důvodu cíle, pro který jsou
nabývány (např. zboží kupované pro osobní potřebu), z důvodu způsobu převodu věci (např.
v rámci dražby) nebo z důvodu povahy samotné věci (např. lodě, čluny, elektrická energie).147
V čl. 4 Úmluva stanovuje, že upravuje pouze uzavírání smlouvy a práva a povinnosti stran
plynoucí z této smlouvy a výslovně ze své působnosti vylučuje otázky platnosti smlouvy nebo
kteréhokoli jejího ustanovení nebo jakékoli zvyklosti a rovněž otázky účinku, který má smlouva
na vlastnické právo k prodávanému zboží. Úmluva se rovněž nepoužije na odpovědnost
prodávajícího za smrt nebo ublížení na zdraví způsobené osobě zbožím (čl.5). Na tyto otázky
je třeba využít práva vnitrostátního. Některé otázky, ačkoli nejsou vyloučeny, nejsou Úmluvou
upraveny. Mezery v úpravě je třeba řešit v souladu s čl. 7 odst. 2 pomocí obecných zásad, na
kterých Úmluva spočívá. V případě, že samotné zásady nejsou pro řešení dostatečné, postupuje
se dle ustanovení rozhodného právního řádu. Řešení podpůrným použitím národních norem ale
bývá kritizováno, neboť tím dochází k ohrožení jednotného výkladu Úmluvy.
Za obecné zásady Úmluvy lze označit zásadu dobré víry (čl. 7 odst. 1), zásadu
autonomie vůle stran (čl. 6), zásadu neformálnosti (čl. 11), zásadu vzájemné informační
povinnosti stran (čl. 72), zásadu zákazu zneužití práv (vyplývá z čl. 7 odst. 1 a čl. 74).148
Článek 9 odst. 1 Úmluvy stanoví, že strany jsou vázány zvyklostí, kterou mezi sebou dohodly
a praxí, kterou mezi sebou zavedly. O něco problematičtější je odst. 2, který pokrývá
mezinárodní obchodní zvyklosti. Dle této úpravy se má za to, že nebude-li ujednáno jinak,
strany se nepřímo dohodly na aplikaci zvyklosti, kterou obě znaly nebo měly znát, a která je
v mezinárodním obchodu široce známa stranám smlouvy téhož druhu v příslušném obchodním
odvětví a zpravidla jimi dodržována. V tomto případě nedochází k použití zvyklostí na základě
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dohody stran, ale v důsledku právní normy, která předpokládá vůli stran k použití zvyklosti.149
S výjimkou čl. 12 má zvyklost přednost před ustanovením Úmluvy.
Část druhá Úmluvy upravuje kontrakční proces, přičemž článek 14 vyjadřuje náležitosti
nabídky. Ta by měla být personálně určitá (tedy určena jedné nebo několika určitým osobám),
měl by z ní být zřetelný projev vůle navrhovatele být vázán v případě akceptace a rovněž by
měla označovat zboží a stanovit kupní cenu. Nabídka může být přijata výslovně prohlášením
nebo konkludentně (jednáním naznačujícím souhlas), případně jiným způsobem, který vyplývá
ze zavedené praxe stran nebo zvyklosti. Akceptace nabídky se stává účinnou v momentu dojití
navrhovateli. Smlouva je uzavřena účinností akceptace. Následující část Úmluvy se věnuje
právům a povinnostem smluvních stran, odpovědnosti za vady, náhradě škody, přechodu
nebezpečí na věci a odstoupení od smlouvy. Prodávající je především povinen dodat zboží,
předat doklady, které se k němu vztahují a převést vlastnické právo (čl. 30). Kupující je povinen
zaplatit kupní cenu a převzít dodávku (čl. 53).

4. 1. 2. Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní kupní smlouvě
Přijetí Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní kupní smlouvě na diplomatické
konferenci v New Yorku dne 14. 6. 1974 bylo prvním úspěchem v rámci unifikačního úsilí
UNCITRALU. Úmluva vstoupila v platnost 1. 8. 1988 a dnes má 23 smluvních států.150 ČSSR
ratifikovala Úmluvu 26. 5. 1977151, publikována byla ve Sbírce pod č. 123/1988. Na Úmluvu
navazuje Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží (č. 161/1991
Sb.), který byl přijat na Vídeňské konferenci v roce 1980 a který mění a doplňuje Úmluvu za
účelem jejího sjednocení s Vídeňskou úmluvou.
Úmluva se v souladu s čl. 3 aplikuje pouze v případě, že místa podnikání stran v době
uzavření smlouvy jsou v rozdílných smluvních státech nebo v případě, že kolizní norma legis
fori určí jako rozhodné právo právní řád některého smluvního státu (k tomuto mají smluvní
strany opět možnost uplatnit výhradu). Úmluva rovněž umožňuje vyloučení svého použití.
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Rozdíly v chápání promlčení v common a civil law, v pojetí promlčení jako institutu hmotně
nebo procesně právního a jeho odlišná vymezení vůči prekluzi, činí definování pojmu
promlčení na mezinárodní úrovni obtížné. Předmět úpravy Úmluvy je vymezen v čl. 1 odst. 1
tak, že: „Úmluva stanoví, kdy nemohou být vykonána vzájemná práva kupujícího a
prodávajícího, vyplývající ze smlouvy o mezinárodní koupi zboží, jejího porušení, ukončení její
platnosti nebo její neplatnosti, vzhledem k uplynutí doby.“ Negativní vymezení obsahuje druhý
odstavec: „Úmluva se nedotýká předpisů o lhůtách, podle nichž může být právo získáno nebo
vykonáno, jen když některá ze stran vůči druhé straně učiní oznámení nebo právní úkon jiný
než zahájení právního řízení.“ Úmluva zakotvila jednotnou promlčecí lhůtu v trvání čtyř let
(čl. 8), přičemž tato počíná běžet dnem, kdy lze právo uplatnit v právním řízení (čl. 9 odst. 1).152

4. 2. Kolizní úprava smluvních závazkových poměrů
Významnou úpravou v rámci unifikace kolizní je Úmluva o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Římská úmluva), kterou uzavřely členské státy Evropských
společenství.153 Smlouva byla otevřena k podpisu 19. 6. 1980 a v platnost vstoupila 1. dubna
1991. Česká republika k Úmluvě přistoupila 14. 4. 2005 a Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 64/2006. Úmluva byla transformována do Nařízení Řím I a
aplikuje se na smlouvy uzavřené od 1. 7. 2006 do 16. 12. 2009 včetně. Zmínit lze dále
Haagskou úmluvu o právu rozhodném pro smlouvy o mezinárodní koupi zboží z roku 1985154,
která nicméně nevstoupila v platnost155 a Haagskou úmluvu o právu rozhodném pro
zprostředkování a zastoupení z roku 1978, Česká republika ale není jejím smluvním státem.
Kolizní ustanovení obsahují i některé dvoustranné smlouvy o právní pomoci, Budapešťská
úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI, č. 32/2006
Sb. m. s.) a Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a
zavazadel (CVR, č. 91/2006 Sb. m. s.).156
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4. 3. Přímá úprava mimosmluvních závazkových poměrů
Z oblasti hmotněprávní unifikace mimosmluvních závazků je významná Vídeňská
úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody. Ta byla přijata v rámci činnosti
Mezinárodní agentury pro atomovou energii v roce 1963 a v platnost vstoupila v roce 1977.
Česká republika je smluvní stranou od roku 1994. Úpravu odpovědnosti v rámci provozování
jaderných zařízení obsahuje i Pařížská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti v oblasti
jaderné energie z roku 1960, sjednaná na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj. Vzhledem k tomu, že Úmluvy obsahují obdobnou úpravu a že žádný stát není smluvní
stranou obou úmluv, byl za účelem stanovení vzájemného vztahu těchto Úmluv přijat v roce
Společný protokol týkající se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, kterého se Česká
republika rovněž účastní (133/1994 Sb.). Zmínit lze dále Úmluvu o občanskoprávní
odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy, která byla sjednána v rámci
Mezinárodní námořní organizace v roce 2001 a jejíž smluvní stranou je i ČR.

4. 4. Kolizní úprava mimosmluvních závazkových poměrů
Nejvýznamnější mnohostrannou úmluvou, která obsahuje kolizní úpravu deliktů je
Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody, vypracovaná Haagskou konferencí
mezinárodního práva soukromého, sjednaná v Haagu dne 4. května 1971. Úmluvy se účastní
celkem 21 států157 a Česká republika je rovněž jejím signatářem (č. 130/1976 Sb.). Vzhledem
ke skutečnosti, že smluvními státy této Úmluvy jsou i nečlenské státy EU, má v souladu s čl. 28
Nařízení Řím II tato Úmluva v jejích smluvních státech aplikační přednost před Nařízením.
V čl. 11 je vyjádřen univerzální charakter Úmluvy. Její působnost je stanovena pozitivně v čl. 1,
který stanoví: „Úmluva určuje právo rozhodné pro občanskoprávní mimosmluvní odpovědnost
z dopravních nehod bez ohledu na způsob řízení při jejím uplatnění.“ Termíny dopravní nehoda
a vozidlo jsou pro účely úpravy vykládány extenzivně. Na dopravní nehodě se podílí jedno
nebo více vozidel, přičemž vozidlem je chápáno jak vozidlo motorové, tak i vozidlo motorem
nepoháněné, tedy např. vlaky, trolejbusy, zvířecí povozy nebo dokonce lyže. Dopravní nehodou
se rozumí i poškození na nehybném vozidle, které může být způsobeno chodcem, zvířetem či
vozidlem. Nutné je, aby k nehodě došlo v souvislosti se silničním provozem a alespoň jedno
z vozidel bylo v pohybu. Je nerozhodné, zda se k nehodě dojde na veřejné silnici nebo na
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veřejně přístupném či soukromém pozemku. Negativně je působnost Úmluvy vymezena v čl. 2.
Obecné kolizní pravidlo je stanoveno v čl. 3 Úmluvy, ze kterého plyne, že rozhodným právem
je právní řád státu, ve kterém k nehodě došlo (lex loci delicti commissi). Speciální kolizní
pravidla stanoví články 4 až 6.158
Z oblasti kolizní úpravy lze dále jmenovat Úmluvu o právu použitelném pro
odpovědnost za výrobek z roku 1973, která je taktéž výsledkem činnosti Haagské konference
mezinárodního práva soukromého. Česká republika ale není jejím smluvním státem. Kolizní
ustanovení pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazky obsahují některé
dvoustranné smlouvy o právní pomoci.159 V souladu s čl. 29 odst. 1 Nařízení Řím II byla
Českou republikou mimo výše uvedené smlouvy Komisi oznámena rovněž Úmluva o udělování
evropských patentů a Smlouva mezi ČSSR a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o
původu, označení původu a jiných zeměpisných označení.160
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Jedná se o smlouvy, které ČR uzavřela se SSSR, Kubou, Mongolskem, Ukrajinou a Vietnamem.
(Rozehnalová, str. 193.)
160
Čl. 29 odst. 1 Nařízení Řím II a Oznámení 2010/C 343/05, (Úřední věstník Evropské unie: 17. 10. 2010.
C 343/7. [online]. [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1217(02)&from=SV.)
159

33

5. Nařízení Řím I
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o
právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Nařízení Řím I) je základem kolizní úpravy
smluvních závazků na unijní úrovni. Nařízení je nástupcem Římské úmluvy z roku 1980, která
vstoupila v platnost v roce 1991 a kterou doprovázely dva protokoly týkající se interpretace
Úmluvy Soudním dvorem z roku 1988 (vstup v platnost 1998). Jednalo se o Úmluvu
univerzální a uzavřenou. Forma mezinárodní úmluvy činila přístupy jednotlivých států
k Úmluvě a protokolům nepřehledné a také novelizace Úmluvy a její vztah k dalším unijním
předpisům byly problematické. Rovněž vzhledem ke skutečnosti, že Bruselská úmluva byla
nahrazena Nařízením Brusel I a že v roce 2003 byl předložen návrh Nařízení Řím II, jevila se
transformace Úmluvy do podoby nástroje práva unijního jako žádoucí. Přeměnou Úmluvy do
Nařízení došlo k modernizaci a zpřesnění úpravy a také k nepočetným obsahovým
změnám161.162
Nařízení tvoří čtyři kapitoly, kterým předchází Preambule. V ní jsou nastíněny důvody
přijetí a základní cíle úpravy a rovněž je zde naznačen požadavek jednotné interpretace.
Nařízení sjednocuje kolizní pravidla pro určení rozhodného práva pro smluvní závazkové
vztahy, čímž přispívá k naplňování základního cíle Společenství, kterým je rozvoj prostoru
svobody, bezpečnosti a práva. Základními hodnotovými východisky úpravy jsou nejen princip
právní jistoty a předvídatelnosti práva, které lze označit za základní požadavky typické pro
kontinentální kolizní řešení, ale rovněž snaha o dosažení materiální spravedlnosti a důraz na
individualizaci řešení, které jsou základem pro anglosaskou právní úpravu. Nařízení vychází
z principu autonomie vůle, ochrany slabší smluvní strany (zejména v rámci spotřebitelského a
pracovního práva) a rovněž stanovuje pravidla zohledňující požadavek zachování veřejného
pořádku a zájmů členských států. Jednotnou interpretaci Nařízení zajišťuje Soudní dvůr
Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Nařízení je třeba vykládat v kontextu existence dalších
unijních předpisů, které s předmětem úpravy Nařízení souvisí, zejména se jedná o Nařízení Řím
II a Nařízení Brusel I bis, je judikatura Soudního dvora k těmto předpisům do jisté míry
využitelná i pro interpretaci Nařízení Řím I. Díky ideové i obsahové návaznosti Nařízení na
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Římskou úmluvu lze pro interpretaci Nařízení použít i Giuliano - Lagarde zprávu163 a rovněž
lze zohlednit dokumenty, které provázely transformaci Úmluvy do Nařízení, kterými jsou např.
Zelená kniha164 nebo první legislativní návrh Nařízení z prosince 2005.165
5. 1. Působnost Nařízení
V souladu s čl. 288 SFEU je nařízení nástroj s obecnou působností, je závazné v celém
svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Preambule Nařízení Řím I
stanoví166, že přijímání Nařízení se neúčastní a Nařízení není závazné ani použitelné pro
Spojené království a Dánsko. Spojené království nakonec k úpravě přistoupilo, Dánsko
možnost přistoupit nemá a nadále je pro něj závazná Římská úmluva. Speciální postavení má
na základě Protokolu rovněž Irsko. To se ale účastnilo i přípravy Nařízení a k Nařízení
přistoupilo. Článek 1 odst. 4 stanovuje, že členskými státy se rozumí pro účely Nařízení Řím I
členské státy, které se účastní tohoto Nařízení. Výjimkou jsou ale čl. 3 odst. 4 a čl. 7 Nařízení,
ty se vztahují na všechny členské státy (tedy i na Dánsko). Použití unijního práva ve vztahu
k některým dalším územím upravuje čl. 355 SFEU.167 Čl. 22 Nařízení upravuje situaci, kdy má
stát více územních jednotek, přičemž každá z nich má vlastní právní úpravu smluvních závazků.
Pro účely určení rozhodného práva se v tomto případě považuje každá územní jednotka za
samostatnou zemi.168 Povinnost aplikovat Nařízení se neuplatní v případě střetu právních řádů
výlučně těchto územních jednotek.
Nařízení má univerzální povahu (čl. 2). V případě, že je příslušný soud členského státu,
použije se Nařízení v rozsahu jeho působnosti vždy. Rozhodné právo určené dle kolizních
ustanovení Nařízení se užije i v případě, že se jedná o právo nečlenského státu. Strany smlouvy
nemají možnost vyloučit aplikaci Nařízení.
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V souladu s čl. 28 se Nařízení použije na smlouvy uzavřené po 17. 12. 2009. Pro období
od 1. 7. 2006 do 16. 12. 2009 se použije Římská úmluva. Pro smlouvy uzavřené před 1. 7. 2006
se uplatní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
Nařízení výslovně nevymezuje svou působnost z hlediska personálního. Členské státy
aplikují Nařízení v rozsahu jeho působnosti bez ohledu na státní příslušnost nebo domicil osob,
jejichž smluvní závazkový vztah je předmětem řízení.
Věcná působnost Nařízení je formulována čl. 1, a to jak pozitivně, tak i negativně.
Nařízení se vztahuje na smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva
v případě kolize právních řádů. Pojem smluvního závazkového vztahu byl vymezen v druhé
kapitole. Sousloví vztahy podle občanského a obchodního práva je autonomní pojem unijního
práva a je využit i k vymezení působnosti Nařízení Řím II a Brusel I bis. Je tedy nutno tento
pojem a hranici mezi soukromým a veřejným právem pro účely aplikace Nařízení vykládat
autonomně. Tento požadavek je stanoven např. rozhodnutím 29/76 Lufttransportunternehmen
GmbH & Co. KG vs. Eurocontrol.169 Z rozhodnutí C-49/12 The Commissioners for Her
Majesty’sRevenue & Customs v Sunico ApS, M&B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani
vyplývá, že o věc občanského nebo obchodního práva se nejedná v případě sporu mezi
soukromou osobou a orgánem veřejné moci, pokud ten vykonává svoji veřejnou pravomoc.170
Pro aplikaci Nařízení je nutná kolize právních řádů, tedy je vyžadována přítomnost
mezinárodního prvku. Ohledně relevance a přípustnosti subjektivního mezinárodního prvku
bylo rovněž pojednáno ve druhé kapitole. Z oblasti působnosti Nařízení jsou vyloučeny věci
daňové, celní a správní.
Odstavec 2 článku 1 dále vyjmenovává otázky, na které se Nařízení nevztahuje. Jedná se o:
a) otázky týkající se osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a právním
úkonům, aniž je dotčen článek 13;
Otázky personálního statutu jsou v kontinentálních právních řádech tradičně
posuzovány samostatně. Pro určení rozhodného práva se použije vnitrostátních norem
místa soudu.171 Čl. 13 Nařízení chrání dobrou víru osoby, která vstoupila do smluvního
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vztahu s fyzickou osobou, přičemž spoléhala na její způsobilost právně jednat. Pouze
při naplnění úzce stanovených podmínek se může osoba dovolat své právní
nezpůsobilosti.172 Na tomto místě lze připomenout, že v rámci posílené spolupráce bylo
přijato Nařízení č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti
rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Nařízení Řím III). Česká republika se
této posílené spolupráce neúčastní.
b) závazky vyplývající z rodinných vztahů a vyživovací povinnosti a závazky vyplývající
z majetkových vztahů manželů, závětí a dědění;
Vzhledem k tomu, že se smluvní závazky v oblasti práva rodinného, manželského a
dědického v mnohém liší od ostatních smluvních obligací, jsou z oblasti působnosti
vyloučeny.173 Bod 8 Preambule Nařízení stanovuje, že: „Rodinné vztahy by měly
zahrnovat vztahy mezi předky a potomky, vztahy mezi manželi a jiné vztahy vzniklé
v důsledku manželství a příbuzenské vztahy v boční linii.“ Rovněž dále stanovuje, že
vztahy s účinky srovnatelnými s manželstvím a jinými rodinnými vztahy mají být
vykládány dle legis fori. V souladu s čl. 15 Nařízení č. 4/ 2009 o příslušnosti,
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích
povinností, se rozhodné právo pro otázky vyživovací povinnosti určí podle pravidel
Haagského protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti.174 Problematikou
se dále zabývají Nařízení č. 1103/2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti
příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových
poměrů v manželství a Nařízení č. 1104/2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti
příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových
důsledků registrovaného partnerství. Rovněž nelze opomenout zmínit Nařízení o
dědictví.
c) závazky z převoditelných cenných papírů;
Důvodem vyloučení je především existence hmotněprávní unifikace prostřednictvím
Ženevských úmluv a skutečnost, že některé státy tyto závazky řadí k mimosmluvním.175

172

Bělohlávek, str.1531-1535.
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 62.
174
Bělohlávek, str. 258-262.
175
Lacko, str. 32.
173

37

d) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu;
Přístupy k otázce vyloučení rozhodčích a prorogačních smluv nejsou zcela jednoznačné,
neboť se na jednu stranu jedná o instituty, které vykazují silnou vazbu k ustanovením
procesního práva, na druhou stranu tyto dohody často velmi úzce souvisejí s hlavním
smluvním závazkem. V českém právním řádu se problematikou rozhodčích smluv
zabývají zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a
ZMPS, z mezinárodních úmluv lze uvést Newyorskou úmluvu o uznání a výkonu cizích
rozhodčích nálezů nebo Evropskou úmluvu o mezinárodní obchodní arbitráži (č.
176/1964 Sb.). Dohody o volbě soudu upravuje Nařízení Brusel I bis.176
e) otázky práva obchodních společností;
Z působnosti Nařízení jsou rovněž vyloučeny otázky založení a vzniku obchodních
společností, sdružení a jiných právnických osob, otázky jejich vnitřní organizace a
fungování, zrušení a zániku.
f) některé otázky ohledně zastoupení;
Nařízení se nevztahuje na otázku vázanosti zmocnitele vůči třetí osobě, na tento vztah
budou použita ustanovení vnitrostátního mezinárodního práva soukromého.
g) zakládání trustů, vztahy mezi zakladateli trustu, správci trustu a oprávněnými osobami;
Z působnosti jsou vyloučeny pouze vnitřní záležitosti svěřenských fondů, na jejich
vztahy vůči třetím osobám Nařízení dopadá. Důvodem vyloučení těchto otázek je mimo
jiné jejich odlišná úprava v rámci práva anglosaského a kontinentálního a dále
skutečnost, že svěřenské fondy jsou instituty poměrně úzce související s právem
dědickým, korporátním a jejich povaha je částečně věcně právní. Problematice trustů se
věnuje Haagská úmluva o právu použitelném na trusty a jejich uznávání z roku 1985.177
h) závazky vyplývající z předsmluvního jednání;
Problematika spadá do působnosti Nařízení Řím II.
i) některé pojistné smlouvy.
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Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 63-64.
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 65.
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Z působnosti Nařízení jsou vyloučeny pojistné smlouvy vyplývající z činnosti
prováděné jinými organizacemi, než jsou organizace uvedené v čl. 2 směrnice
2002/83/ES o životním pojištění, jejichž předmětem je poskytovat dávky
zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným, které patří k podniku či
skupině podniků nebo k obchodu či skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přežití nebo
v případě přerušení či omezení činnosti nebo v případě nemoci související s prací nebo
pracovním

úrazem.

Důvodem

jejich

vyloučení

byl

především

požadavek

skandinávských zemí ohledně možnosti odborů poskytovat pojištění členům na základě
kolektivních smluv podle vnitrostátního práva sídla odborů.178
Nařízení se rovněž nevztahuje na dokazování a soudní řízení (čl.1 odst. 3). Tímto ale
není dotčen čl. 18, který stanovuje, že rozhodné právo určené dle Nařízení se použije v rozsahu,
ve kterém pro smluvní závazky obsahuje pravidla pro použití právních domněnek a určení
důkazního břemene.179 Dále stanoví, že smlouva může být prokázána jakýmkoli důkazním
prostředkem přípustným podle legis fori nebo podle některého právního řádu uvedeného v
čl. 11, podle kterého je smlouva formálně platná, pokud je soud schopen tento důkaz provést.
Vztah Nařízení k ostatním normám unijního práva, zejména ke směrnicovému právu, je
vyjádřen v čl. 23 tak, že: „S výjimkou článku 7 není tímto nařízením dotčeno použití ustanovení
práva Společenství, které ve zvláštních oblastech stanoví kolizní normy pro smluvní závazkové
vztahy.“ Je tedy stanovena přednost speciální úpravy před úpravou Nařízení s výjimkou úpravy
pojistných smluv v čl. 7. Takovým speciálním předpisem je v současné době Směrnice
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Článek 24 vymezuje vztah
Nařízení a Římské úmluvy. Nařízení nahrazuje Úmluvu s výjimkou území členských států,
která spadají do působnosti Úmluvy, a na která se v souladu s dnešním čl. 349 a 355 SFEU
nevztahuje Nařízení. Nařízením není dotčena aplikace mezinárodních úmluv, jejichž stranou je
členský stát ke dni přijetí Nařízení, nicméně Nařízení stanovilo povinnost tyto úmluvy oznámit
Komisi. V případě, že je výlučně mezi členskými státy uzavřena úmluva, která upravuje oblast,
na kterou se vztahuje Nařízení, má Nařízení přednost před takovou úmluvou (čl. 25).
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Lacko, str. 35.
Problematika právních domněnek a pravidel stanovujících, která strana nese důkazní břemeno, je považována
za hmotněprávní, z tohoto důvodu je součástí úpravy.
179
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5. 2. Pravidla pro určení rozhodného práva
Základním východiskem pro určení rozhodného práva je jeho volba smluvními
stranami. V případě absence volby se určí rozhodné právo podle náhradních hraničních
určovatelů vymezených v čl. 4. Nařízení dále obsahuje speciální pravidla pro určení
rozhodného práva u některých smluvních typů.

5. 2. 1. Volba práva
Principy autonomie vůle a smluvní svobody jsou pro závazkové právo charakteristické
napříč právními řády. Požadavek možnosti svobodné volby rozhodného práva jako základního
pravidla pro jeho určení vyplývá z bodu 11 Preambule Nařízení a čl. 3 odst. 1 tedy stanovuje,
že smlouva se řídí právem zvoleným jejími stranami. Volba rozhodného práva přináší nejvyšší
míru právní jistoty, neboť si jsou strany po celou dobu existence závazku vědomy, jakým
právním řádem se smlouva řídí. Naopak v případě absence volby práva bude určovat rozhodné
právo soud, přičemž toto rozhodnutí nemusí být pro strany vždy zcela předvídatelné. Volba
práva rovněž umožňuje stranám vybrat právní řád prostřednictvím kterého lze ošetřit daný
závazkový vztah tak, aby to nejlépe odpovídalo konkrétním potřebám. Určení rozhodného
práva účastníky právního vztahu je rovněž variantou ekonomicky nejefektivnější, obzvlášť
v případě, že s výběrem rozhodného práva bude spojena i volba příslušného soudu nebo
rozhodce.180
Možnost volby rozhodného práva není neomezená, a to zejména z důvodu ochrany
slabší smluvní strany, snahy o zamezení obcházení práva a ochrany zájmů členských států a
zájmů unijních. Obecnou úpravu volby práva obsahuje článek 3, který volbu limituje ve třetím
a čtvrtém odstavci. Zvláštní úpravu volby práva zahrnují ustanovení upravující konkrétní
smluvní typy. V jejich rámci je volba práva limitována články 5 odst. 2 (přeprava cestujících),
6 odst. 2 (spotřebitelské smlouvy), čl. 7 odst. 3 (pojistné smlouvy) a 8 odst. 1 (individuální
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Lze poznamenat, že pozice volby rozhodného práva je odlišná od volby soudu. Volba rozhodného práva
smluvními stranami je základním východiskem Nařízení Řím I, omezení volby práva je výjimečné a jiný
hraniční ukazatel bude využit pouze v případě, že strany nezvolí rozhodné právo ani implicitně. Nařízení Brusel
I bis vychází z pravidla, že žaloba má být podána u soudu členského státu, ve kterém má žalovaný bydliště,
přičemž prorogace jurisdikce představuje výjimku z tohoto základního pravidla. (KUIPERS, J., Party autonomy
in Brussels I Regulation and Rome I Regulation and European Court of Justice, German Law Journal, 11/2009,
str. 1518, Dostupné z: https://www-cambridge-org.ezproxy.is.cuni.cz/core/services/aop-cambridgecore/content/view/8B783C6E41EA1FE0C66A8D27EEE918FB/S2071832200018356a.pdf/party_autonomy_in_t
he_brussels_i_regulation_and_rome_i_regulation_and_the_european_court_of_justice.pdf.)
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pracovní smlouvy). Rozlišovat lze volbu omezenou kolizně, tedy omezenou okruhem právních
řádů, ze kterých je možno vybrat, přičemž s tímto omezením se lze setkat u úpravy smluv
přepravních a pojistných, a volbu omezenou materiálně. S touto se lze setkat u spotřebitelských
a individuálních pracovních smluv a její podstatou je, že osoba nesmí být zbavena ochrany,
která by jí byla poskytnuta kogentními normami právního řádu, který by v případě neexistence
volby byl právem rozhodným.181 Článek 3 odst. 3 Nařízení omezuje volbu práva v případě
smluvního závazku, který neobsahuje objektivní mezinárodní prvek tak, že v rámci této volby
musí být dodržována kogentní ustanovení právního řádu, který by v případě absence volby byl
právem rozhodným. Volba práva v čistě vnitrostátním smluvním vztahu tedy není neplatná.
Požadavek této regulace vyplývá rovněž z bodu 15 Preambule Nařízení. Odstavec čtvrtý je
založen na obdobném principu, tedy jeho účelem je zamezení obcházení kogentních ustanovení
unijního práva zvolením právního řádu nečlenského státu v případě intraunijního smluvního
vztahu.182 K omezení použití zvoleného právního řádu může rovněž dojít na základě
imperativních ustanovení (čl. 9) a výhrady veřejného pořádku (čl.21).
Smluvní strany si mohou zvolit právní řád státu členského i nečlenského, přičemž se
nevyžaduje, aby volba práva byla odůvodněná nějakým vztahem tohoto právního řádu a
smlouvy nebo smluvních stran. Dle Nařízení mají strany možnost zvolit jako právo rozhodné
platný právní řád některého státu. Původní návrh Nařízení umožňoval i volbu práva nestátního,
konkrétně zásad a norem hmotného závazkového práva, které jsou uznávány na úrovni
mezinárodní i na úrovni Společenství. Účelem tohoto návrhu bylo umožnit volbu zásad
mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principů evropského smluvního práva,
případně jiného nástroje Společenství. Návrh nakonec prosazen nebyl. Z bodu 13 Preambule
nicméně vyplývá, že strany mohou do smlouvy odkazem začlenit mezinárodní úmluvu nebo
nestátní normy. Tyto normy nicméně budou aplikovány až v rámci rozhodného práva a jeho
kogentních ustanovení. Za předpokladu přijetí vhodné úpravy smluvního závazkového práva
Unií, bod 14 Preambule připouští možnost jejího uplatňování stranami, pokud to sama úprava
dovolí, tedy stanoví možnost volby takového nestátního práva.183 Lze se domnívat, že takovou
úpravou mohl být návrh Nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje.

181

Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 72-85.
Bělohlávek, str. 626-630.
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Bříza, Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě, str. 34-38.
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V souladu s čl. 3 odst. 1 Nařízení může být volba rozhodného práva vyjádřena výslovně
nebo musí jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Výslovná volba práva
bude nejčastěji obsažena ve smluvní doložce, která je součástí smlouvy, nebo v samostatné
smlouvě.184 Ujednání o volbě rozhodného práva často doplňuje i rozhodčí, prorogační či
mediační doložka.185 Volba práva nevyžaduje písemnou formu186, nicméně v případě sporu pak
může být problém takovou volbu prokázat. V případě konkludentní volby je nutné zjistit, zda
volba skutečně byla stranami učiněna. Volbu rozhodného práva nelze pouze předpokládat,
v literatuře se o hovoří o tzv. zákazu hypotetické volby práva. Soud bude vždy posuzovat
konkrétní okolnosti daného případu, přičemž okolností nasvědčující, že k volbě došlo, může
být především předešlá komunikace stran, zejména v případě pokračování v obchodních
vztazích za předpokladu, že dřívějšími smlouvami byla volba práva ošetřena. Dalším vodítkem
může být použití vzorové smlouvy, o níž je známo, že je podřízena určitému právnímu řádu,
nebo odkaz na právní předpis některého státu, případně na institut pro něj typický. Ujednání o
volbě soudu187 či rozhodce mohou též naznačovat volbu práva, nicméně k této skutečnosti je
třeba v tomto směru přistupovat spíše obezřetně. V případě, že se nepodaří nalézt dostatečné
množství důkazů o konkludentní volbě práva, nicméně tato volba se přesto zdá jako velmi
pravděpodobná, může soud v odpovídajících případech aplikovat čl. 4 odst. 3, který určuje
rozhodné právo pro smlouvu na základě principu nejužšího spojení smlouvy a právního řádu.188
V souladu s čl. 3 odst. 5 se existence a platnost souhlasu stran s volbou práva řídí články 10
(souhlas stran a materiální platnost), 11 (formální platnost) a 13 (nezpůsobilost). Tyto budou
rozebrány na jiném místě textu.
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Nazírání na vztah hlavní smlouvy a ujednání o volbě práva, zejména pro případ neplatnosti smlouvy, je
založeno na doktríně autonomie ujednání a fikci právní separace. (Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé
Evropské unie str. 75.)
185
Z hlediska dosažení nejvyšší míry právní jistoty a předvídatelnosti, ekonomické a časové efektivity řízení je
nejvhodnější zvolit rozhodné právo určitého státu a zároveň založit jurisdikci jeho soudům, neboť hmotná a
procesní ustanovení na sebe nejlépe navazují a soud toto právo nejlépe ovládá.
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formálních požadavků může mít nežádoucí účinky v praxi. Lze si představit situaci, kdy strany zvolí rozhodné
právo třetího státu (ve smyslu neutrálního práva, např. Francouz a Němec zvolí jako rozhodné české právo) a
v zájmu jednoty práva a soudu zároveň určí jako příslušné jeho soudy, přičemž toto vykonají pouze ústně.
V takovém případě může dojít k tomu, že zatímco bude shledáno, že došlo k implicitní volbě práva (a v tomto
případě bude rozhodné české právo), volba soudu nebyla učiněna v požadované formě a bude neplatná. V tomto
případě pak bude příslušný soud žalovaného (Německý) a bude muset případ posuzovat dle práva českého.
(KUIPERS, J., Party autonomy in Brussels I Regulation and Rome I Regulation and European Court of Justice,
German Law Journal, 11/2009, str. 1509-1512, Dostupné z: https://www-cambridgeorg.ezproxy.is.cuni.cz/core/services/aop-cambridgecore/content/view/8B783C6E41EA1FE0C66A8D27EEE918FB/S2071832200018356a.pdf/party_autonomy_in_t
he_brussels_i_regulation_and_rome_i_regulation_and_the_european_court_of_justice.pdf.)
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Bod 12 Preambule Nařízení stanoví, že dohoda stran o volbě soudu by měla být jednou ze zohledněných
skutečností v případě rozhodování, zda volba práva byla vykonána.
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Bříza, Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě, str. 40-47.
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Nařízení dovoluje, aby si strany zvolily právo rozhodné i pouze pro část smlouvy a je
tedy připuštěno tzv. štěpení práva (dépeçage). Strany tak mohou zvolit několik právních řádů
pro různé části smlouvy nebo zvolit rozhodné právo pouze pro část smlouvy a zbytek volbou
neošetřit. Taková část smlouvy nicméně musí být oddělitelná a do jisté míry nezávislá na
ostatních, přičemž volba rozhodného práva musí být vykonána tak, aby nedocházelo k vnitřním
rozporům v rámci smlouvy. V rozhodnutí C-133/08 Intercontainer Interfrigo SC (ICF) proti
Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV Soudní dvůr vyslovil, že ke štěpení
rozhodného práva by mělo docházet pouze výjimečně, neboť nepřispívá k základnímu cíli
unijní úpravy, kterým je posilování právní stability a předvídatelnosti. Rovněž stanovil, že část
smlouvy se může řídit jiným rozhodným právem než její zbytek pouze v případě, že má
autonomní charakter.189
V souladu s čl. 3 odst. 2 Nařízení je připuštěno, že strany mohou dohodou rozhodné
právo zvolit jak před uzavřením smlouvy, tak k okamžiku jejího uzavření a kdykoli poté.
Časově může být volba omezena z hlediska procesních ustanovení legis fori, a to ve smyslu do
jakého okamžiku od podání žaloby lze změnit či dodatečně zvolit rozhodné právo. Ke změně
rozhodného práva dohodou v případě sporu ale v praxi nebude docházet často. Změna
rozhodného práva se nesmí dotknout práv třetích osob a otázky formální platnosti smlouvy.190

5. 2. 2. Rozhodné právo v případě neexistence volby práva
Nedojde-li k výslovné ani konkludentní volbě rozhodného práva a nedopadá-li na
smlouvu speciální úprava čl. 5-8, aplikuje se čl. 4 Nařízení. Koncepce úpravy náhradních
hraničních určovatelů v Nařízení Řím I je výrazně odlišná od pojetí Římské úmluvy, přičemž
nová úprava směřuje k zajištění větší míry právní jistoty. Článek 4 odst. 1 stanovuje pevné
hraniční určovatele pro vybrané smluvní typy. Základním hraničním kritériem je pro většinu
z nich obvyklé bydliště jedné ze smluvních stran. Pojmy, které toto ustanovení využívá, je třeba
vykládat autonomně, v souladu s Nařízením Brusel I bis a judikaturou Soudního dvora.
V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) se smlouva o koupi zboží řídí právem země, v níž má
prodávající bydliště. Z tohoto režimu jsou vyloučeny spotřebitelské kupní smlouvy,
189
190

Lacko, str. 46-48.
Bříza, Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě, str. 51-52.
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distributorské smlouvy, dražební prodej a koupě nemovitosti. Připomenout je třeba existenci
přímé úpravy v podobě Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.
I v případě smlouvy o poskytování služeb je hraničním kritériem obvyklé bydliště
poskytovatele služby. Poskytování služeb je široký pojem, který zahrnuje řadu činností.
V souladu s judikaturou SDEU lze službu vymezit jako výkon určité aktivní činnosti za
odměnu.191 Z aplikace tohoto ustanovení je vyloučeno poskytování služeb, které zároveň
naplňuje znaky uvedené pod písm. c), d), e), f). Speciální úprava se aplikuje rovněž v případě,
jedná-li se zároveň o smlouvu spotřebitelskou, pojistnou nebo přepravní.
V případě smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost, je tradičně rozhodné právo země,
ve které se nemovitost nachází. Z tohoto pravidla Nařízení formuluje výjimku v čl. 6 odst. 4
písm. c) a v čl. 4 odst. 1 písm. d), který stanoví, že je-li předmětem smlouvy nájem nemovitosti
pro dočasné soukromé používání na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců, je právem
rozhodným právo země, ve které má pronajímatel obvyklé bydliště, a to za předpokladu, že
nájemce je fyzickou osobou a má bydliště ve stejné zemi.
V případě franšízové smlouvy je právem rozhodným právo země obvyklého bydliště
franšízanta. Smlouva o distribuci se řídí právem země, ve které má obvyklé bydliště distributor.
Vzhledem k tomu, že franšízová i distributorská smlouva mohou mít různé formy a jejich
podoba není ustálená jako je tomu např. u smlouvy kupní, Nařízení formuluje hraničního
určovatele výslovně ve smyslu obvyklého bydliště franšízanta a distributora, a to za účelem
jejich ochrany jakožto slabších smluvních stran.
Speciální úpravu ke koupi zboží obsahuje písm. g), které upravuje koupi zboží v dražbě.
Rozhodným právem je právo země, v níž se dražba koná, pokud je možné takové místo určit.192
Smlouva uzavíraná v rámci mnohostranného obchodního systému, který sdružuje nebo
umožňuje sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů,
jak je vymezeno v čl. 4 odst. 1 bodu 17 Směrnice č. 2004/39/ES193, v souladu s pevně
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Lacko, str. 61-63.
Nemožné určit místo bude v zejména případě elektronických dražeb (Rozehnalová, Mezinárodní právo
soukromé Evropské unie, str.93.)
193
V bodu 17 a příloze 1 Směrnice jsou specifikovány tyto finanční nástroje.
192
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stanovenými pravidly, a který je řízen jednotným právem, se řídí tímto právem. Ustanovení se
využije i na případy, kdy je smluvní stranou spotřebitel. Pakliže není rozhodné právo zvoleno,
bude rozhodným právem buď právní řád státu regulujícího trh, kde mnohostranný systém
působí a regulujícího tento systém nebo právní řád státu, ve kterém se nachází centrum
mnohostranného systému.194
V případě, že na smlouvu nedopadá úprava odst. 1 nebo v případě, že se na smlouvu
vztahuje více bodů odst. 1, aplikuje se čl. 4 odst. 2. Rozhodným právem pro tyto
nepojmenované nebo smíšené smlouvy bude právní řád státu, ve kterém má obvyklé bydliště
strana

povinná

poskytnout

plnění

pro

smlouvu

charakteristické.195

S pojmem

charakteristického plnění pro smlouvu pracovala i Římská úmluvu. Ze zprávy GiulianoLagarde vyplývá, že tímto charakteristickým plněním je to, za co druhá strana platí, tedy např.
poskytnutí zboží, služby nebo přenechání věci k užívání.196
Požadavek vymezení pojmu obvyklého bydliště, zejména v případě právnických osob,
vyplývá z bodu 39 Preambule Nařízení. Pojem obvyklého bydliště je třeba odlišovat od pojmu
bydliště, který používá Nařízení Brusel I bis, přičemž základní rozdíl spočívá v tom, že procesní
úprava vymezuje bydliště alternativně, zatímco kolizní úprava vymezuje obvyklé bydliště
jediným kritériem. Obvyklé bydliště právnických osob a podnikajících fyzických osob
vymezuje čl. 19 Nařízení. Obvyklým bydlištěm obchodní společnosti, sdružení nebo právnické
osoby je místo jejich ústřední správy. V případě fyzických osob jednajících při výkonu své
podnikatelské činnosti je obvyklým bydlištěm jejich hlavní místo podnikání. Zvláštní pravidlo
platí v případě, kdy je smlouva uzavřena prostřednictvím pobočky, zastoupení nebo jiné
provozovny nebo pokud musí takovou pobočkou, zastoupením nebo provozovnou být dle
smlouvy plnění poskytnuto. Za těchto okolností je za obvyklé bydliště považováno místo, ve
kterém se pobočka, zastoupení nebo provozovna nachází. Článek 19 rovněž stanovuje, že pro
určení obvyklého bydliště je z časového hlediska rozhodující okamžik uzavření smlouvy.
Obvyklé bydliště fyzických osob, které nejednají v souvislosti se svou podnikatelskou činností,
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Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str.93-94.
Požadavek této regulace vyplývá z bodu 19 Preambule, který zároveň stanoví, že: „V případě, že je smlouva
složena z množiny práv a povinností, které mohou být zařazeny pod jeden zvláštní smluvní typ, mělo by být
určeno plnění charakteristické pro smlouvu, a to s ohledem na její těžiště.“
196
Plender, str. 170.
195
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není Nařízením vymezeno, ale lze usuzovat, že se jedná o místo, kde mají domov, kde se trvale
nachází centrum jejich rodinného a společenského života.197
Článek 4 odst. 3 stanoví, že: „Vyplývá-li ze všech okolností případu, že smlouva je zjevně
úžeji spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 1 nebo 2, použije se právo této jiné
země.“ Nařízení tedy obsahuje tzv. únikovou doložku, která představuje flexibilní prvek
umožňující přihlížet ke konkrétní situaci, přičemž požadavek jejího začlenění do úpravy
vyplývá z bodu 16 a 20 Preambule. Pro její aplikaci musí soud posoudit všechny objektivní
skutečnosti, ve smyslu místa uzavření smlouvy, místa plnění, jazyka smlouvy a obvyklého
pobytu smluvních stran a měl by rovněž vzít v úvahu případnou vazbu smlouvy na smlouvy
jiné. Není-li v souladu s bodem 21 Preambule možné určit rozhodné právo na základě čl. 4 odst.
1 a 2, aplikuje se odst. 4, který stanoví, že se smlouva řídí právem země, s níž je nejúžeji
spojena. Od odst. 3 se odst. 4 liší tím, že jeho prostřednictvím nedochází k překonání určení
rozhodného práva na základě pravidel odst. 1 a 2.198

5. 2. 3. Smlouvy o přepravě
Speciální úpravu pro určení rozhodného práva přepravních smluv obsahuje č. 5
Nařízení. Je třeba poznamenat, že v oblasti mezinárodní přepravy bylo přijato množství
mezinárodních úmluv, které obsahují nejen hmotně právní úpravu práv a povinností smluvních
stran, ale také ustanovení kolizní a ustanovení určující jurisdikci. Článek 5 se rozpadá na tři
odstavce, přičemž první z nich upravuje přepravu zboží, druhý přepravu osob a poslední
obsahuje únikovou doložku, pro případ, že nedojde k volbě práva a smlouva je zjevně úžeji
spojena s jiným právním řádem než s tím, který byl určen na základě předchozích odstavců.
V souladu s bodem 22 Preambule199 byla pravidla pro přepravu zboží částečně převzata
z Římské úmluvy.
V případě přepravy zboží se plně uplatní princip autonomie vůle a strany mohou určit
rozhodné právo neomezeně v souladu s čl. 3. Jestliže k takové volbě nedojde, je pro smlouvu
rozhodné právo státu, ve kterém má dopravce obvyklé bydliště, a to za podmínky, že se místo
197

Lacko, str. 170-172.
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 95,96.
199
Dle tohoto bodu se rovněž „odesílatelem rozumí každá osoba, která uzavře s přepravcem smlouvu o dopravě,
a dopravcem se rozumí smluvní strana, která se zaváže přepravit zboží, ať již přepravu sama vykoná, či nikoliv.“
Preambule dále stanovuje, že za dopravní smlouvy by měly být považovány i dopravní nájemní (charterové)
smlouvy, jejichž hlavním účelem je přeprava zboží.
198
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převzetí nebo doručení nebo obvyklé bydliště odesílatele nachází rovněž v tomto státě. Pokud
tyto podmínky splněny nejsou, rozhodným právem bude právo země, o které se strany dohodly,
že se zde nachází místo doručení. Co se týče přepravy osob, je za účelem ochrany cestujících
možnost volby rozhodného práva kolizně omezena a strany tedy mohou zvolit pouze některý
z vyjmenovaných právních řádů. Otázkou je, zda by ochrana cestujících nebyla efektivnější,
pokud by omezení bylo formulováno materiálně, např. obdobně jako v čl. 6 odst. 2, a cestující
by tak měli zaručenu ochranu v rozsahu kogentních ustanovení právního řádu jejich obvyklého
bydliště. V případě, že nedojde k volbě rozhodného práva, bude se smlouva řídit právem země,
ve které má cestující obvyklé bydliště za podmínky, že v této zemi se nachází rovněž místo
odjezdu nebo určení. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, rozhodným právem je právo státu,
ve kterém má dopravce obvyklé bydliště. Pokud je smlouva o přepravě uzavřena se
spotřebitelem využije se úprava čl. 5, která má přednost před úpravou čl. 6.200

5. 2. 4. Spotřebitelské smlouvy
Ochrana spotřebitele je na unijní úrovni významným tématem a realizuje se zejména
prostřednictvím směrnicového práva. Cílem evropské úpravy je zajištění větší předvídatelnosti
práva a vyrovnání faktické nerovnosti mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím vytvoření
určitého minimálního rámce ochrany spotřebitele. Speciální úprava spotřebitelských smluv je
obsažena v čl. 6 Nařízení.201 Nařízení definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která uzavírá
smlouvu za účelem, který se netýká její profesionální nebo podnikatelské činnosti
s obchodníkem, tedy osobou, která naopak jedná v rámci výkonu své profesionální nebo
podnikatelské činnosti. Podstatným hlediskem je tedy, zda se účel uzavření smlouvy týká
podnikatelské činnosti. Naopak například hodnota plnění nebo to, zda osoba předmět plnění
sama užívá, rozhodné není. Zatímco spotřebitelem může být dle úpravy Nařízení pouze osoba
fyzická, obchodníkem (podnikatelem) může být jak osoba fyzická, tak i právnická, přičemž ta
stejná osoba může v závislosti, za jakým účelem a při výkonu jaké činnosti jedná, vystupovat
jako spotřebitel či podnikatel202.
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NIELSEN, P., The Rome I Regulation and Contracts of Carriage, In Ferrari, F. Rome I Regulation: The Law
Applicable to Contractual Obligations in Europe. str.99-109.
201
Význam pro interpretaci problematiky mají body 23, 24, 25 a 32 Preambule Nařízení.
202
Případem smlouvv, kdy se část plnění týká podnikatelských účelů a druhá ne, se zabýval SDEU ve věci C464/01 Johann Gruber proti Bay Wa AG. Konstatoval, že aby se strana mohla dovolávat ochranných ustanovení,
musí být podnikatelský účel smlouvy pouze okrajový a kontextu celé smlouvy zanedbatelný. (Lacko, str. 98-99)
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Článek 6 odst. 1 Nařízení stanovuje, že aniž jsou dotčeny čl. 5 a 7, jejichž úprava je vůči
čl. 6 speciální, smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a podnikatelem se řídí právem státu, ve
kterém má spotřebitel obvyklé bydliště, a to za předpokladu, že podnikatel buď provozuje svou
profesionální nebo podnikatelskou činnost ve státě, kde má spotřebitel obvyklé bydliště
(písm. a) nebo v případě, že se taková činnost jakýmkoli způsobem na tento stát zaměřuje
(písm. b), přičemž smlouva v obou případech musí spadat do rozsahu této činnosti.203 V souladu
s čl. 6 odst. 2 si strany mohou pro smlouvu, která vyhovuje požadavkům vyjádřeným v odst. 1,
zvolit rozhodné právo v souladu s čl. 3 Nařízení. Tato volba je nicméně limitovaná v zájmu
ochrany spotřebitele tak, že spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu
poskytují kogentní ustanovení právního řádu státu jeho obvyklého bydliště. Z Nařízení ale
nevyplývá, jak má být toto ustanovení aplikováno. Lze rozlišovat materiální a materializovanou
volbu práva. V prvním případě se kogentní ustanovení právního řádu obvyklého bydliště
spotřebitele užijí vždy a pouze tam, kde taková úprava není, použijí se ustanovení právního
řádu zvoleného. Ačkoli je takový způsob aplikace snazší, neporovnává míru ochrany, která je
poskytnuta spotřebiteli v jednotlivých právních řádech, a pro spotřebitele tak paradoxně
bezpodmínečná aplikace domácích kogentních ustanovení může být nevýhodná. V případě
materializované volby práva soud porovnává obě právní úpravy a jako celek aplikuje tu, která
spotřebiteli poskytuje vyšší míru právní ochrany. Tento postup je sice aplikačně náročnější,
nicméně jeho výhodou je, že posouzení je komplexnější a nedochází ke štěpení práva.204
V případě, že smlouva nevyhovuje požadavkům odst. 1 písm. a) nebo b) bude v souladu s čl. 6
odst. 3 určeno rozhodné právo smlouvy podle obecné úpravy čl. 3 a 4. Poslední odstavec článku
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Úprava vyžaduje, aby existovala spojitost mezi podnikatelskou činností obchodníka a zemí obvyklého
bydliště spotřebitele. Může se například jednat o skutečnost, že podnikatel má ve státě obvyklého bydliště
spotřebitele sídlo nebo organizační složku nebo že přijímá objednávky spotřebitelů v tomto státě. Jakožto
okolnost, ze které lze usuzovat, že se podnikatelova činnost zaměřuje na některou zemi, lze označit např.
používání jazyka a měny takové země (v případě, že se tyto liší od země podnikatel) nebo uvedení telefonních,
elektronických kontaktů s předvolbou tohoto státu. Naopak samotná skutečnost, že je internetová stránka
dostupná z určitého státu, není dostatečná k přijetí závěru, že podnikatel zaměřuje svou činnost na tuto zemi.
V případě, že podnikatel zaměřuje svou činnost na zemi obvyklého bydliště spotřebitele, spadá spotřebitelská
smlouva pod režim čl.6 Nařízení i v případě, že smlouva byla uzavřena v zemi obvyklého bydliště podnikatele.
Z uvedeného vyplývá, že ochrana (ve smyslu výhody určení jako práva rozhodného právo jeho obvyklého
bydliště, příp. ochrana kogentními normami tohoto právního řádu) je poskytována pasivnímu spotřebiteli, tedy
nikoli tomu, který sám aktivně v zahraničí vyhledá obchodníka, který svou činnost necílí na zemi obvyklého
bydliště spotřebitele. (BISPING, CH., Consumer protection and overriding mandatory rules in the Rome I
Regulation, In DEVENNEY, J., KENNY, M. (Eds.), European Consumer Protection: Theory and Practice,
Cambridge: Cambridge University Press. str. 241-243. Dostupné z: https://www-cambridgeorg.ezproxy.is.cuni.cz/core/services/aop-cambridgecore/content/view/54B9521768CFF7A50570B6E799B637A7/9781139003452c12_p239256_CBO.pdf/consumer_protection_and_overriding_mandatory_rules_in_the_rome_i_regulation.pdf)
204
Rozehnalová, Závazky ze smluv a jejich právní režim, str. 96-101.
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taxativně vypočítává smlouvy, na které se speciální úprava spotřebitelských smluv nepoužije.
Na tyto potom taktéž dopadá obecná úprava čl. 3 a 4.
5. 2. 5. Pojistné smlouvy
V unijní úpravě pojistných smluv došlo přijetím Nařízení k podstatným změnám. Dříve
byla úprava obsažena ve směrnicovém právu, byla nepřehledná a nekonzistentní. Nařízení sice
úpravu pojistných smluv zjednodušuje a sjednocuje kolizní pravidla do jednoho předpisu,
nicméně regulace je stále velmi komplikovaná.205 Z působnosti Nařízení jsou vyloučeny
pojistné smlouvy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. j). Speciální pravidla pro některé pojistné
smlouvy obsahuje čl. 7 Nařízení, na jiné se aplikuje obecná úprava. Obecnou úpravou čl. 3 a 4
se v souladu s čl. 7 odst. 1 řídí smlouvy o zajištění (reisurance contracts). Článek 7 odst. 2
stanovuje pravidla pro určení rozhodného práva pro pojistné smlouvy kryjící velké riziko
(contracts on large risk).206 Smluvní strany mají v prvé řadě možnost rozhodné právo zvolit,
přičemž tato volba není omezená. Pokud k volbě rozhodného práva nedojde, bude se smlouva
řídit právním řádem státu, ve kterém má pojistitel obvyklé bydliště. Článek 7 odst. 2 rovněž
obsahuje únikovou doložku. Nařízení dále rozlišuje tzv. jiné pojistné smlouvy, než smlouvy
podle odst. 2. Tyto bývají také označovány jako pojistné smlouvy kryjící hromadná rizika
(contracts on mass risk). Jestliže se riziko, které pojistná smlouva kryje, nachází v EU, použije
se speciální úpravu čl. 7. V případě, že se toto riziko nachází mimo EU, aplikuje se obecná
úprava obsažená v čl. 3 a 4, přičemž je-li smlouva uzavřena se spotřebitelem, použije se čl. 6
Nařízení. Článek 7 odst. 3 tedy stanovuje, že tyto jiné pojistné smlouvy (kryjící riziko, které se
nachází v EU) se budou řídit právním řádem, které si strany zvolily, nicméně tato volba je
kolizně omezena a strany si mohou zvolit jen některý z právních řádů vymezených v písm. a)
– e). Je-li rozhodné právo určeno podle písm. a), b) a e) a pokud takto zvolený právní řád
poskytuje větší volnost ohledně volby práva207, musí ji ostatní členské státy respektovat.208
Pokud si strany rozhodné právo nezvolí, bude se smlouva řídit právním řádem státu, v němž se
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Mnoha odborníky je úprava silně kritizována, neboť podle nich její fragmentární podoba nemá racionální
opodstatnění a je pravděpodobné, že bude způsobovat nejasnosti. Někteří autoři tuto oblast dokonce označují
jako „peklo mezinárodního práva soukromého“. (GRUBER, U., Insurance contracts, In Ferrari, F. Rome I
Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. str.110-111.)
206
Pojem velké riziko vymezuje Směrnice Rady č. 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu.
207
Umožňuje čl. 87 odst. 3 ZMPS.
208
Jedná se o způsob úpravy, který obsahovalo již směrnicové právo. Literatura hovoří o vytváření „jednotné
nejednostnosti“ úpravy. Ačkoli Nařízení neobsahuje úplný výčet pravidel ohledně rozsahu možnosti zvolit
rozhodné právo, v individuálních případech budou pravidla pro volbu práva uplatňovány soudy členských států
ve vztahu k určitému právnímu řádu vždy stejně.
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riziko nacházelo v momentu uzavření smlouvy. Dodatečná pravidla pro pojistné smlouvy, které
členský stát ukládá uzavřít, jsou obsažena v čl. 7 odst. 4.209

5. 2. 6. Individuální pracovní smlouvy
Problematikou určení rozhodného práva pro individuální pracovní smlouvy se zabývá
čl. 8 Nařízení. Tato speciální ochranná úprava se naopak nevztahuje na kolektivní pracovní
smlouvy, v jejichž případě se aplikuje obecná úprava čl. 3 a 4. Ochrana zaměstnance se
uskutečňuje, podobně jako je tomu u smluv spotřebitelských, materiálním omezením volby
práva a stanovením náhradních hraničních určovatelů, které mají k zaměstnanci relativně blízký
vztah. Pojem individuální pracovní smlouvy je nutno vykládat autonomně v souladu
s judikaturou SDEU. Za charakteristické znaky individuální pracovní smlouvy lze označit
osobní výkon činnosti ve stanoveném časovém rámci, a to za odměnu, při vázanosti pokyny
zaměstnavatele a začlenění a podřízení organizační struktuře zaměstnavatele. Úprava se
nevztahuje pouze na platné pracovní smlouvy, ale rovněž na neplatné pracovní smlouvy, pokud
je dle nich plněno, a na faktické pracovněprávní vztahy, v jejichž rámci sice není uzavřena
žádná smlouva, ale dochází k výkonu závislé práce.210
Odstavec 1 tedy stanoví, že individuální pracovní smlouva se řídí zvoleným právním
řádem, nicméně tato volba nesmí zbavit zaměstnance ochrany, která mu náleží podle
kogentních ustanovení právního řádu, který by v případě absence volby byl právem rozhodným.
Nedojde-li k volbě práva podle odst. 1, je v souladu s odst. 2 rozhodným právem pro smlouvu
právo země, v níž nebo z níž zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává svou práci.
Pakliže zaměstnanec vykonává práci v jednom místě, nečiní toto ustanovení interpretační
problémy. O něco složitější je potom situace, kdy zaměstnanec vykonává práci ve více státech
nebo v případě pracovněprávního vztahu v oblasti přepravy. Určením obvyklého místa výkonu
práce v případě, že zaměstnanec vykonává práci ve více státech, se zabýval SDEU. Například
v rozhodnutí C-383/95 Petrus Wilhelmus Rutten v. Cross Medical Ltd. vyslovil, že místem
obvyklého výkonu práce je místo skutečného centra pracovní činnosti zaměstnance. Zejména
se přihlíží k tomu, kde zaměstnanec tráví nejvíce času, kde se nachází jeho kancelář a kam se
navrací ze služebních cest. Odstavec 2 rovněž stanovuje, že za změnu země obvyklého výkonu
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práce se nepovažuje dočasný výkon práce v jiné zemi. Dočasnému výkonu práce v jiné zemi se
věnuje také bod 36 Preambule. Z bodu 34 Preambule potom vyplývá, že úpravou čl. 8 by
neměla být dotčena aplikace imperativních ustanovení státu, do kterého je pracovník vyslán, a
to v souladu se Směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která
zaručuje pracovníkům určitý minimální standart pracovních podmínek na území členských
států. Pokud nelze rozhodné právo určit dle odst. 2, je právem rozhodným právní řád státu, ve
kterém se nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnala. Poslední odstavec čl. 8 obsahuje
únikovou doložku.211
5. 3. Imperativní ustanovení a výhrada veřejného pořádku
Článek 9 odst. 1 Nařízení definuje imperativní ustanovení jako: „ustanovení,
jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, např. jeho politického,
společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na
jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se
jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo.“ Účelem imperativních norem je zajistit
respektování základních hodnot veřejného zájmu určitého státu. Terminologie, rozsah, přístup
k aplikaci a jejich obsah není ve všech členských státech jednotný a liší se dle toho, co je
považováno jednotlivými státy za základní záležitost veřejného zájmu. Zpravidla se jedná o
oblast základních lidských práv, problematiku dovozu a vývozu, platebního styku, soutěžního
práva, finančního či devizového práva či informačních povinností.212 V některých případech
nelze jednoznačně určit, že ustanovení chrání veřejný či soukromý zájem. Otázkou například
zůstává, zda lze mezi imperativní normy zahrnovat i ustanovení na ochranu slabší smluvní
strany, zejména z oblasti práva pracovního a spotřebitelského.213 Je nutné rozlišovat normy
imperativní a kogentní.214 Kogentní normy jsou takové normy, od nichž se nelze v rámci
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vnitrostátního právního vztahu smluvně odchýlit. Nutnosti jejich aplikaci se nicméně lze
vyhnout volbou cizího rozhodného práva.215 Imperativní normy takto obejít nelze, jedná se o
normy, na jejichž aplikaci je třeba trvat za všech okolností.216 Požadavek rozlišování
kogentních a imperativních norem vyjadřuje i bod 37 Preambule, který zároveň stanovuje, že
aplikace imperativních ustanovení má být pouze výjimečná. Zda se v konkrétním případě jedná
o imperativní ustanovení je na hodnocení soudu, přičemž jakým způsobem by měly být
imperativní normy aplikovány Nařízení nevymezuje. Lze předpokládat, že soud přistoupí
k jejich aplikaci v případě, že rozhodné právo nevyhovuje jejich požadavkům, přičemž na
ostatní aspekty věci, ve kterých již rozhodné právo a imperativní norma nejsou ve střetu, se již
aplikují ustanovení legis causae.
Obecně lze rozlišovat imperativní normy legis causae, tedy imperativní normy práva
rozhodného pro smlouvu, imperativní normy legis fori a imperativní normy třetích zemí.
Imperativní normy legis causae se aplikují jako součást rozhodného práva a Nařízení jim
nevěnuje zvláštní ustanovení. Imperativním normám legis fori je věnován čl. 9 odst. 2 Nařízení,
který stanovuje, že použití imperativních norem legis fori není Nařízením dotčeno. Z toho
vyplývá, že imperativní normy legis fori budou soudy aplikovány vždy bez ohledu na to, které
právo je pro smlouvu rozhodné. Otázka připuštění aplikace imperativních norem třetích států
byla při přijímání Nařízení velmi kontroverzní. Článek 9 odst. 3 jejich aplikaci připouští,
nicméně stanovuje, že mohou být použita imperativní ustanovení pouze té země, ve které mají
být nebo byly povinnosti vyplývající ze smlouvy splněny, a to za předpokladu, že tato
imperativní ustanovení činí plnění smlouvy nelegálním. Zda soud tato ustanovení použije, je
v jeho diskreci, přičemž při tomto rozhodování by měl uvážit jejich povahu, účel a případné
důsledky jejich použití.
Institutem souvisejícím s imperativními normami je tzv. výhrada veřejného pořádku,
kterou Nařízení upravuje v čl. 21. Jedná se o prostředek, který zabraňuje aplikaci cizího práva
v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu. Výhradu veřejného
pořádku lze charakterizovat jako „korektiv možných negativních dopadů při použití cizího
práva v tuzemském prostředí.“217 Instituty imperativních norem a výhrady veřejného pořádku
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nelze zaměňovat, základní rozdíl lze spatřovat v tom, že imperativní normy působí pozitivně,
neboť vyjadřují požadavek použití určitých ustanovení, na jejichž dodržování je veřejný zájem,
zatímco výhrada veřejného pořádku má funkci ochrannou spočívající v neaplikaci norem, které
narušují základní hodnoty právního, politického, ekonomického a společenského uspořádání
státu. Výhrada veřejného pořádku se nejčastěji aplikuje v oblasti práva rodinného, dědického a
statusového, v oblasti smluvního práva se lze s její aplikací setkat velmi zřídka. Stejně jako
v případě imperativních norem, je i výhrada veřejného pořádku institutem, který má být
využíván pouze ve výjimečných přídech.218

5. 4. Souhlas stran, materiální a formální platnost smlouvy
Otázkou existence a materiální platnosti smlouvy nebo některého jejího ustanovení se
zabývá čl. 10 odst. 1 Nařízení. Předmětné ustanovení stanovuje, že rozhodným právem pro tyto
otázky, je právo, podle kterého by se smlouva řídila v případě její platnosti, vychází se tedy z
legis causae smlouvy. Ustanovení se vztahuje na všechny otázky existence a platnosti smlouvy
s výjimkou těch, které jsou upraveny speciálně (čl. 11 formální platnost, čl. 13 nezpůsobilost)
a které jsou z působnosti Nařízení vyloučeny (čl. 1 odst. 2 písm. a otázky týkající se osobního
stavu a způsobilosti k právům a právním úkonům, čl. 1 odst. 2 písm. i předsmluvní
odpovědnost). Vztahuje se tedy např. na náležitosti nabídky a jejího přijetí, otázky týkající se
konsenzu, mlčení a nečinnosti jako způsobu přijetí smlouvy, náležitosti vůle a jejího projevu,
omyl, odkládací a rozvazovací podmínky, nemožné nebo nedovolené plnění, částečnou
neplatnost a vztahuje se i na platnost dohody o volbě rozhodného práva (čl. 3 odst. 5). Vzhledem
k rozdílným pohledům právních řádů např. na náležitosti konsenzu nebo otázku mlčení jako
způsobu přijetí smlouvy, čl. 10 odst. 2 připouští, aby se strana za účelem zjištění, že neprojevila
souhlas, odvolala na právo země svého obvyklého bydliště.219 Toto je nicméně možné pouze
za předpokladu, že ze všech okolností vyplývá, že by nebylo přiměřené určovat účinky chování
strany podle legis causae smlouvy.220
Otázku formální platnosti smluv a jednostranných právních jednání spojených se
smlouvou upravuje č. 11 Nařízení. Byla-li smlouva uzavřena mezi osobami přítomnými (osoby
nebo jejich zástupci se nacházejí v téže zemi), musí naplnit formální požadavky legis causae
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nebo legis loci contractus. Pokud byla smlouva uzavřena mezi nepřítomnými osobami, je nutné
dodržet požadavky legis causae nebo práva jedné ze zemí, v níž se nacházela jedna ze stran
v okamžiku uzavření smlouvy nebo práva země, v níž měla jedna ze stran k okamžiku uzavření
smlouvy obvyklé bydliště. Odstavce 3 až 5 obsahují speciální úpravu pro spotřebitelské
smlouvy podle čl. 6, smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem
nemovitosti a pro jednostranné právní úkony.

5. 5. Působnost rozhodného práva
Článek 12 Nařízení obsahuje demonstrativní výčet otázek, které se řídí lex causae
smlouvy. Do rámce obligačního statutu spadá problematika výkladu smlouvy. Soud tedy musí
například přihlížet tomu, jakým způsobem se dle rozhodného práva posuzuje chování stran před
a po uzavření smlouvy, jaký význam mají obchodní zvyklosti a zavedená praxe stran, jakým
způsobem se řeší nejasnosti ohledně významu jednotlivých slov. Právem rozhodným pro
smlouvu se dále řídí plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Jedná se zejména o otázky místa
a času plnění, standardů péče, plnění třetí osobou, částečného plnění apod. Článek 12 odst. 2
stanovuje, že ve vztahu ke způsobu plnění a opatřením činěným věřitelem v případě vadného
plnění, se zohledňuje i lex loci solutionis221. Lex causae smlouvy se uplatní i na „důsledky
úplného nebo částečného porušení smlouvy včetně stanovení náhrady škody, pokud jsou
stanoveny právem, a to v rámci pravomocí přiznaných soudu příslušným procesním
právem“.222 Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. c) se vztahuje na podmínky porušení povinnosti,
na odpovědnost škůdce, na následky porušení, vznik škody, nároky poškozeného. Právem
rozhodným pro smlouvu se dále řídí různé způsoby zániku závazku, včetně promlčení a
prekluze, a důsledky neplatnosti smlouvy, zejména otázky vrácení poskytnutých plnění. 223
Nařízení vylučuje zpětný a další odkaz. Nestanoví-li Nařízení jinak, nepoužije se norem
mezinárodního práva soukromého státu, na jehož právní řád Nařízení odkazuje (čl. 20).
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5. 6. Smluvní a zákonná subrogace, společná odpovědnost, započtení
Otázkou smluvního postoupení pohledávky se zabývá čl. 14 Nařízení.224 Podstatou
postoupení pohledávky je, že na místo původního věřitele nastupuje jiná osoba, stává se novým
věřitelem a dochází k převodu pohledávky ve smyslu práva na určité plnění. Čl. 14 odst. 1 se
zabývá určením rozhodného práva pro vztah postupitele a postupníka při postoupení
pohledávky vůči dlužníkovi, přičemž stanoví, že tento vztah se řídí právním řádem rozhodným
pro smlouvu mezi nimi, přičemž tento je určen na základě obecných ustanovení Nařízení.225
Dle tohoto kolizního pravidla se bude posuzovat např. platnost samotné smlouvy o postoupení,
otázky jejího výkladu nebo odpovědnost postupitele za dobytnost pohledávky. Druhý odstavec
chrání dlužníka, neboť stanovuje, že otázky převoditelnosti pohledávky, vztahu mezi
postupníkem a dlužníkem, podmínek, za kterých lze uplatnit postoupení vůči dlužníkovi a
zprošťujícího účinku dlužníkova plnění, se řídí právem rozhodným pro postoupenou
pohledávku, přičemž toto právo se určí podle obecných ustanovení Nařízení. Jedná se o kolizní
pravidlo, jehož účelem je ochrana dlužníka, neboť z něj plyne, že by se postoupení nemělo
dotknout jeho práv a povinností.226
Situací, kdy má věřitel smluvní pohledávku vůči dlužníkovi a třetí osoba má zákonnou
povinnost věřitele uspokojit nebo tak již na základě této povinnosti učinila, se zabývá čl. 15
Nařízení, ze kterého vyplývá, že regresní nároky třetí osoby se řídí právním řádem státu, kterým
se řídí povinnost třetí osoby věřitele uspokojit.
Úpravu regresních nároků dlužníka, který pohledávku zcela nebo zčásti uspokojil, vůči
ostatním dlužníkům, a to v případě nerozdílného spoludlužnictví, upravuje čl. 16 Nařízení. Tyto
nároky se budou řídit právním řádem státu, kterým se řídí závazek splnivšího dlužníka vůči
věřiteli. Námitky, kterými disponovali vůči věřiteli, můžou ostatní dlužníci použít v rozsahu
práva rozhodného, kterým se řídily jejich závazkové vztahy vůči věřiteli.227
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Úprava čl. 17 Nařízení dopadá na nesmluvní, jednostranné započtení. Rozhodným
právem je právní řád státu, kterým se řídí pohledávka, vůči které má být započteno. Z tohoto
rozhodného práva potom vyplývá, vůči kterým pohledávkám může být započteno, jaké jsou
podmínky započtení apod.
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6. Nařízení Řím II
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro
mimosmluvní závazkové vztahy je významným předpisem unijního původu unifikující kolizní
pravidla pro oblast mimosmluvních závazků. Nařízení Řím II doplňuje úpravu Nařízení Řím I,
a společně tyto předpisy sjednocují pravidla pro určení rozhodného práva pro bezmála celou
oblast závazkových vztahů. Úsilí o unifikaci kolizních pravidel v oblasti závazkového práva
lze pozorovat již od přelomu 60. a 70. let 20. století. Původně bylo zamýšleno, že Římská
úmluva bude obsahovat jak úpravu smluvních, tak mimosmluvních závazků, nicméně v rámci
unifikačních prací se projevily významné rozdíly v nazírání kontinentálního a anglosaského
práva na různé aspekty závazkového práva. Nejzřetelnější byly tyto rozdíly v oblasti
mimosmluvních závazků, což vedlo k rozhodnutí prozatím upravit kolizní pravidla pouze pro
závazky smluvní. Výsledkem bylo přijetí Římské úmluvy v roce 1980. Prvním krokem
k obnovení prací na kolizní úpravě mimosmluvních závazků bylo rozhodnutí Rady ES z roku
1996, které mezi prioritami do konce roku 1999 vyjmenovávalo opětovné zahájení diskuzí o
takové úpravě. V průběhu vyjednávání o podobě předpisu se znovu projevily protichůdné
přístupy k problematice, přičemž výrazným momentem ilustrujícím tato odlišná stanoviska
bylo předložení prvního návrhu Nařízení Komise, který vycházel z kontinentálního pojetí, a
verze návrhu Evropského parlamentu, který silně inklinoval k anglosaskému přístupu
k regulaci. Finálně bylo Nařízení přijato 11. července 2007.228
Nařízení se skládá z Preambule a 7 kapitol. Podobně jako v případě Nařízení Řím I
načrtává Preambule Nařízení Řím II důvody přijetí úpravy, její cíle a základní hodnoty, na
kterých spočívá. Těmito jsou především princip právní jistoty a předvídatelnosti práva, zájem
na spravedlivém a individualizovaném posouzení věci, zajištění rovnováhy mezi zájmy škůdce
a poškozeného, princip autonomie vůle a ochrana veřejného pořádku místa soudu. Preambule
rovněž upozorňuje na propojení úpravy s Nařízením Řím I a Brusel I bis a vyjadřuje požadavek
autonomního výkladu pojmu mimosmluvního závazku. Nařízení se rozpadá na úpravu civilních
deliktů a kvazideliktů.
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6. 1. Působnost Nařízení
Nařízení je v rámci rozsahu své věcné působnosti závazné pro všechny členské státy
Evropské unie s výjimkou Dánska229 a národní soudy jsou tedy povinny aplikovat Nařízení pro
určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy. Obdobně jako v případě
Nařízení Řím I je v čl. 25 řešena situace, kdy se některý stát skládá z více územních jednotek,
přičemž každá z nich má vlastní právní úpravu mimosmluvních závazků.230 I v tomto případě
se pro účely Nařízení považuje každá tato územní jednotka ze samostatnou zemi. Dojde-li ke
střetu právních řádů výlučně těchto územních jednotek, není stát povinen aplikovat úpravu
Nařízení. Stejně jako Nařízení Řím I má v souladu s čl. 3 Nařízení Řím II univerzální charakter.
Problematika časové působnosti Nařízení vzhledem k formulaci čl. 31 a 32 byla
vykládána různě. Čl. 31 stanovuje, že Nařízení má být použito na skutečnosti vedoucí ke vzniku
škody od vstupu Nařízení v platnost. Jako den použitelnosti Nařízení stanovuje čl. 32
11. 1. 2009. V souladu s čl. 297 SFEU vstupuje unijní legislativní akt v platnost dnem, který je
v něm uveden nebo 20. dnem po vyhlášení. Vzhledem k tomu, že ani jeden z článků Nařízení
nevymezuje den vstupu Nařízení v platnost a v Úředním věstníku bylo Nařízení vyhlášeno 31.
7. 2007, den vstupu v platnost připadá na 20. 8. 2007. Dle tohoto přístupu potom v případě, že
ke skutečnosti došlo v období mezi 20. 8. 2007 a 10. 1. 2009 a tato byla zažalována před 11. 1.
2009, je soud povinen uplatnit vnitrostátní předpisy. V případě, že by ale byla žaloba podána
11. 1. 2009 a později, soudy by již musely aplikovat Nařízení. K tomuto přístupu se klonily
anglické soudy, naopak např. německé soudy tento přístup odmítly a Nařízení aplikují od 11.
1. 2009. Situace byla po předložení předběžné otázky vyřešena Soudním dvorem v rozhodnutí
C-412/10 Deo Antoine Homawoo vs. GMF Assurances SA, ve kterém konstatoval, že v souladu
s principem právní jistoty a předvídatelnosti práva má být Nařízení aplikováno pouze na
skutečnosti vedoucí ke vzniku škody, ke kterým došlo až od 11. 1. 2009.231

229

Jak vyplývá z čl. 1 odst. 4 a bodu 40 Preambule. Naopak Velká Británie a Irsko optovaly pro Nařízení.
Samotná skutečnost, že se některá pravidla ohledně mimosmluvní odpovědnosti aplikují pouze v určitých
regionech, není dostatečná pro vyhodnocení tohoto regionu jako samostatné územní jednotky ve smyslu čl. 25
Nařízení Řím II. Nevyžaduje se, aby tyto územní jednotky měly vlastní soudní systém, nicméně je žádoucí, aby
rozdělení státu na tyto územní jednotky vyplývalo z ústavních předpisů. Jako příklad lze uvést Skotsko a Severní
Irsko v rámci Spojeného království. (Dickinson, str. 273-275.)
231
Valdhans, str. 155-160.
230
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Nařízení nevymezuje svou působnost z hlediska personálního. Členské státy aplikují
Nařízení všeobecně bez ohledu na státní příslušnost nebo obvyklé bydliště osob, jejichž
mimosmluvní závazkový vztah je předmětem řízení.
Věcná působnost Nařízení je vymezena opět pozitivně i negativně. Článek 1 odst. 1
první věta stanovuje: „toto nařízení se vztahuje na mimosmluvní závazkové vztahy občanského
a obchodního práva v případě kolize právních řádů.“ Pojmy mimosmluvního závazkového
vztahu a věci občanského a obchodního práva a potřeba jejich autonomní interpretace byly
rozebrány v předchozích kapitolách této práce, pojednáno bylo rovněž o nutnosti existence
mezinárodního prvku pro aplikaci předpisů mezinárodního práva soukromého. Článek 1 odst.
1 věta druhá potom stanovuje, že Nařízení se nepoužije na daňové, celní a správní věci a na
odpovědnost státu za jednání a opomenutí při výkonu státní moci (acta iure imperii)232. Stejně
jako Nařízení Řím I obsahuje Nařízení Řím II v čl. 2 taxativní výčet otázek, které jsou
z působnosti Nařízení vyjmuty, přičemž se jedná o mimosmluvní závazky233:
a) vyplývající z rodinných vztahů a vyživovací povinnosti;
b) vyplývající z majetkových vztahů manželů, ze závětí a dědění;
c) vyplývající z převoditelných cenných papírů;
d) vyplývající z práva obchodních společností a jiných právnických osob;
e) vyplývající ze vztahů mezi zakladateli dobrovolně založeného trustu, jeho
správci a oprávněnými osobami;
f) vznikající v souvislosti se škodou z jaderné události;234
g) vznikající z narušení soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.235
V souladu s čl. 3 se Nařízení rovněž nepoužije na otázky dokazování a soudního řízení. První
výjimku z tohoto pravidla tvoří čl. 21, který upravuje formální platnost jednostranného
právního úkonu týkajícího se mimosmluvního závazkového vztahu, který má vyvolat vznik,
232

Bod 9 Preambule stanovuje, že z působnosti Nařízení by měly být vyloučeny i nároky vznesené vůči osobám
jednajícím za stát, odpovědnost za jednání orgánů veřejné moci, včetně odpovědnosti osob pověřených jejím
výkonem.
233
Okruh otázek uvedených pod písmeny a) – e) je vyloučen rovněž pro smluvní závazkové vztahy. Důvody
vyloučení těchto otázek jsou uvedeny v kapitole č. 5.
234
Problematika je řešena v rámci mezinárodních úmluv.
235
Otázka úpravy narušení soukromí a osobnostních práv byla při přijímání Nařízení ožehavým tématem, neboť
nalezení proporčního kolizního řešení z hlediska střetu základních (zpravidla) ústavně zaručených práv a svobod
– svobody projevu, tisku a práva na informace a na druhé straně práva na soukromí a osobnostních práv – bylo
pro řadu států zásadní, nicméně jejich představy o regulaci se rozcházely. Ve finále byla na návrh Švédska
problematika z návrhu Nařízení vypuštěna.
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změnu nebo zánik práv a povinností. Takový úkon musí splňovat formální náležitosti právního
řádu, který je rozhodný pro mimosmluvní závazek nebo práva státu, ve kterém byl tento úkon
učiněn. Druhou výjimku z pravidla stanoveného v čl. 3 představuje čl. 22, který se zabývá
důkazním břemenem, přičemž úprava tohoto článku je shodná s úpravou čl. 18 Nařízení Řím I.
Článek 2 odst. 2 stanovuje, že úprava se vztahuje i na mimosmluvní závazky, které
pravděpodobně vzniknou. Z čl. 3 vyplývá, že pro účely Nařízení se rozumí skutečností, která
vedla ke vzniku škody, i skutečnost, která pravděpodobně povede ke vzniku škody a škodou se
rozumí i škoda, která pravděpodobně vznikne. Lze tedy hovořit o preventivní povaze
Nařízení.236 Článek 2 odst. 1 stanoví, že: „pro účely tohoto Nařízení zahrnuje škoda jakékoli
následky civilního deliktu, bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu nebo
předsmluvního jednání.“
Co se týče Nařízení a jeho vztahů k dalším právním předpisům, formulují některá
pravidla čl. 27 a 28. Aplikace směrnice, která by obsahovala speciální kolizní normy pro oblast
mimosmluvních závazků, není existencí Nařízení dotčena. Dotčeno není ani použití
mezinárodní úmluvy, která obsahuje kolizní pravidla pro tuto oblast za předpokladu, že její
smluvní stranou je i třetí stát. V případě mezinárodních úmluv uzavřených výlučně mezi
členskými státy, které upravují problematiku mimosmluvních závazků, má úprava Nařízení
přednost.

6. 2. Pravidla pro určení rozhodného práva
Kolizní pravidla pro mimosmluvní závazky z civilních deliktů obsahuje kapitola č. 2
Nařízení. Tato formuluje obecné pravidlo použitelné na všechny závazky z deliktů s výjimkou
několika speciálních skutkových podstat, které vyžadují zvláštní úpravu. V souladu s bodem 19
Preambule tedy Nařízení vytváří speciální pravidla pro odpovědnost za škodu způsobenou
vadou výrobku, nekalou soutěž a jednání omezující volnou hospodářskou soutěž, škodu na
životním prostředí, porušení práv duševního vlastnictví a protestní akce v kolektivním
vyjednávání. Pravidla pro určení rozhodného práva pro závazky z kvazideliktů237 obsahuje
kapitola č. 3 Nařízení. Tato neobsahuje žádné obecné pravidlo, formuluje pouze speciální
236

Valdhans, str. 145.
Kvazidelikt neboli obligace „jakoby z deliktu“. Kvazidelikty se podobají deliktním skutkovým podstatám,
nicméně postrádají určitý charakteristický prvek, zejména zavinění. Nařízení tento termín nicméně nepoužívá.
Kapitola č. 3 se nazývá bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu a předsmluvní odpovědnost.
237
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kolizní úpravu pro bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu a předsmluvní odpovědnost.
Volba rozhodného práva je upravena v kapitole č. 4, přičemž je s určitými výjimkami
připuštěna pro mimosmluvní závazky deliktního i kvazideliktního původu.

6. 2. 1. Obecné pravidlo
Základní pravidla pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazky z deliktů
upravuje čl. 4. Výjimku z jeho aplikace tvoří čl. 5 až 9, které obsahují úpravu speciální. V
článku 4 odst. 1 Nařízení stanoví, že nebude-li uvedeno v Nařízení jinak: „rozhodným právem
pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z civilních deliktů je právo země, kde škoda
vznikla, bez ohledu na to, ve které zemi došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, a bez
ohledu na to, ve které zemi nebo kterých zemích se projevily nepřímé následky této skutečnosti.“
Nařízení tedy vychází z tradičního hraničního určovatele lex loci delicti. Toto kolizní kritérium
lze chápat ve smyslu práva místa protiprávního jednání (lex loci delicti commissi) nebo ve
smyslu práva místa účinků protiprávního jednání (lex loci damni infecti), Nařízení volí druhou,
modernější koncepci.238 Pro Nařízení je podstatné místo způsobení přímé škody, přičemž pro
interpretaci pojmů přímých a nepřímých následků deliktního jednání je využitelná judikatura
SDEU k procesní úpravě.239 Situaci, kdy se negativní účinky příčinného jednání projeví ve více
státech, lze řešit dvěma způsoby. První možností je na všechny účinky aplikovat právní řád
jednoho státu. Pro tento účel bude rozhodným právem určeno právo místa, ve kterém se účinky
deliktu projevily nejvýrazněji („center of gravity“) nebo může být rozhodné právo z možných
variant zvoleno poškozeným (tzv. koncept ubiquity). Aplikačně složitějším postupem je tzv.
mozaikové řešení. V tomto případě se bude deliktní jednání posuzovat samostatně v rozsahu

238

Úprava by v souladu s bodem 16 Preambule měla posilovat předvídatelnost soudních rozhodnutí a zajistit
rovnováhu mezi zájmy poškozeného a škůdce. Za vhodnější řešení považuje Preambule lex loci damni infecti. U
pravidla lex loci delicti commissi je výraznější represivní funkce, přičemž využití tohoto kritéria je
předvídatelnější pro škůdce, naopak lex loci damni infecti má spíše funkce kompenzační a využití pravidla je
výhodnější pro poškozeného. Možnost alternativního určení nebyla schválena, neboť by úprava působila právní
nejistotu. Rovněž z bodu 15 Preambule vyplývá, že co se týče právní jistoty, je pro unijní úpravu vhodnějším
kolizním kritériem lex loci damni infecti, ačkoli v řadě národních právních řádů dominuje lex loci delicti
commissi. Bod 17 Preambule stanovuje, že v případě škody na zdraví nebo na majetku by měla být za zemi
jejich vzniku považována země, kde došlo k jejich způsobení. Nařízení Brusel I bis v čl. 7 odst. 2 stanoví, že
osoba (mající bydliště v některém členském státě, která není žalována dle základního pravidla v zemi svého
bydliště) může být žalována „ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti u soudu místa, kde
došlo nebo může dojít ke škodné události.“. Toto ustanovení je vykládáno tak, že lze žalovat jak v místě
protiprávního jednání, tak v místě účinků protiprávního jednání.
239
Z rozhodnutí Soudního dvora vyplývá, že pro určení pravomoci soudu jsou relevantní bezprostřední následky
škodného jednání a jako místa škodné události nelze vnímat každé místo, kde se projeví negativní následky
jednání, které již způsobily škodu na jiném místě. (např. C-364/93 Antonio Marinari v. Lloyds Bank plc and
Zubaidi Trading Company).
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účinků jím způsobených v jednotlivých státech a bude tedy aplikováno několik právních řádů,
přičemž „výsledná kompenzace poškozeného bude sumou jednotlivých dílčích kompenzací.“240
Článek 4 odst. 2 formuluje zvláštní kolizní pravidlo pro případy, že osoba, vůči které je
vznášen nárok a poškozený241 mají obvyklé bydliště242 v okamžiku vzniku škody ve stejné
zemi. V tomto případě se mimosmluvní závazek bude řídit právem země jejich obvyklého
bydliště (lex domicili communis). Výhodu této úpravy lze spatřovat v tom, že pro škůdce i
poškozeného je právní úprava předvídatelnější. Situace, kdy se na straně škůdce či poškozeného
vyskytuje více subjektů z různých států, může být aplikačně velmi obtížná. I v tomto případě
lze uvažovat o mozaikovém řešení, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s bodem 18
Preambule je třeba pravidlo čl. 4 odst. 2 považovat za výjimku z úpravy čl. 4 odst. 1, přičemž
v souladu s judikaturou SDEU mají být obecně výjimky vykládány spíše restriktivně, jeví se
vhodnější speciální úpravu čl. 4 odst. 2 neaplikovat.243
Flexibilní prvek je do úpravy vnesen čl. 4 odst. 3, který formuluje únikovou doložku.
K její aplikaci je vyžadováno, aby mimosmluvní vztah zjevně úžeji souvisel s jiným právním
řádem, něž s právním řádem určeným na základě odst. 1 a 2. Nařízení uvádí, že o takové zjevně
užší spojení s jiným právním řádem se může jednat v případě, kdy již existující vztah mezi
stranami, např. smlouva, úzce souvisí s takovým deliktem.

6. 2. 2. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Speciální pravidla pro určení rozhodného práva v případě odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku obsahuje č. 5 Nařízení. Úpravu je třeba vnímat v souvislosti
s bodem 20 Preambule, který objasňuje strukturu a cíle úpravy, kterými jsou „spravedlivé
rozdělení rizik spojených s moderní společností špičkových technologií, ochrana zdraví
spotřebitelů, podněcování inovace, zajištění nenarušené hospodářské soutěže a usnadnění

240

Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 144.
Je třeba upozornit, že osoba poškozená nemusí být vždy osobou žádající kompenzaci. Jako osobu poškozenou
je třeba ve smyslu čl. 4 odst. 2 chápat pouze osobu podrobenou přímým důsledkům jednání. Ustanovení se proto
nebude aplikovat v případě žalob pojišťoven. (Valdhans, str. 169.) Dle jiného přístupu bude záležet na tom, zda
pojmy škody a poškozeného budou posuzovány dle čl. 2 odst. 1, který chápe škodu šířeji, nebo ve smyslu čl. 4
odst.1, který vylučuje nepřímé následky příčinného jednání. V druhém případě, ke kterému se literatura v rámci
zachování konzistentnosti úpravy kloní, bude osobou poškozenou chápána tzv. primární oběť, tedy osoba
podrobená přímým následkům jednání. (Dickinson, str. 339)
242
Pojem obvyklého bydliště je vyložen v čl. 23. Úprava je konstruovaná shodně s úpravou Nařízení Řím I.
243
Valdhans, str. 169-170.
241
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obchodu.“ Struktura kolizních pravidel tvoří tzv. kaskádu244 doplněnou o doložku
předvídatelnosti a únikovou doložku. Problematice se rovněž věnuje Haagská úmluva o právu
použitelném pro odpovědnost za výrobek z roku 1973. V současné době je smluvní stranou 11
členských států EU, ČR není jednou z nich.245
Nařízení neobsahuje definici výrobku, tu lze najít ve Směrnici č. 1985/374/EHS o
sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se odpovědnosti za vady
výrobku246, která v čl. 2 stanoví: „výrobkem se rozumějí všechny movité věci kromě prvotních
zemědělských produktů a produktů lovu, také tehdy, jsou-li zabudovány do jiné movité věci nebo
do nemovitosti. Prvotními zemědělskými produkty se rozumějí produkty půdy, chovatelství a
rybářství, kromě produktů, které prošly počátečním zpracováním, výrobek zahrnuje i
elektřinu.“ V souladu s čl. 6 Směrnice je výrobek považován za vadný v případě, že
neposkytuje bezpečnost, kterou lze předpokládat vzhledem k okolnostem, včetně prezentace
výrobku (návodu k použití), způsobu očekávaného použití výrobku a jeho doby uvedení do
oběhu.
Je třeba zdůraznit skutečnost, že Nařízení Řím II pokrývá oblast mimosmluvních
závazků, přičemž nároky prvotních nabyvatelů budou spíše vyplývat ze smlouvy, z čehož
plyne, že tato speciální úprava se použije hlavně na nároky třetích osob a odvozených
nabyvatelů. V případě, že bude výrobkem způsobena škoda na životním prostředí, použije se
speciální úprava čl. 7. Pokud by byla škoda způsobena výrobkem, který není vadný, bude se
rozhodné právo určovat dle obecného pravidla čl. 4.247
V případě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je připuštěna volba
rozhodného práva stranami. V případě její absence, bude v souladu s čl. 4 odst. 2 rozhodným
právem lex domicili communis. V souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) Nařízení je právem rozhodným
pro závazkové vztahy vznikající ze škody způsobené vadou výrobku v první řadě lex domicili
poškozené osoby248, za předpokladu, že tento výrobek byl uveden na trh v daném státě.

244

Hraniční určovatelé nastupují po sobě.
Dostupné z https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=84
246
Ve znění Směrnice č. 1999/34/ES. Co se týče vztahu Směrnice č. 1985/374/EHS a čl. 5 Nařízení, lze
zhodnotit, že Nařízení má širší záběr. Zejména pojem škody vykládá šířeji než Směrnice, umožňuje vymáhat
nároky po širším spektru osob a může vést k aplikaci takové národní úpravy odpovědnosti za vadu výrobku,
která bude obsahovat přísnější pravidla. (Dickinson, str. 386.)
247
Valdhans, str. 177-178.
248
Poškozenou osobou není pouze vlastník nebo spotřebitel, může i o jinou osobu, která byla poškozena.
245

63

Rozhodným momentem pro určení země obvyklého bydliště je okamžik vzniku škody. Pokud
nejsou splněny požadavky čl. 5 odst. 1 písm. a), postupuje se dle čl. 5 odst. 1 písm. b), přičemž
v tomto případě je právem rozhodným právo země, kde byl výrobek pořízen, za předpokladu,
že v této zemi byl uveden na trh. Pořízením se v tomto kontextu rozumí různé způsoby nabytí,
například i půjčka nebo nájem. Nejsou-li splněny požadavky dle písm. a) a b), je právem
rozhodným v souladu s písm. c) právo země, ve kterém vznikla škoda (lex loci damni infecti),
opět za podmínky uvedení výrobku na trh v této zemi. V souladu s čl. 5 odst. 1 část 2 v případě,
že osoba, vůči které je vznášen nárok na náhradu škody249, nemohla rozumně předvídat uvedení
výrobku nebo stejného typu výrobku na trh ve státě, jehož právo by bylo právem rozhodným
v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c), je právem rozhodným lex domicili této odpovědné
osoby. Pakliže je možné výrobek v určitém státě získat, je uveden na trh. Ustanovení má
ochrannou funkci vůči odpovědné osobě, neboť právo státu, ve kterém nedošlo k uvedení
výrobku na trh, může být pro tuto osobu nepředvídatelné. V čl. 5 odst. 2 je obsažena úniková
doložka pro případ zjevně užšího spojení deliktu s jinou zemí.250

6. 2. 3. Nekalá soutěž a jednání omezující volnou hospodářskou soutěž
Článek 6 Nařízení je věnován speciálním kolizním pravidlům pro mimosmluvní
závazky vznikajícím z nekalosoutěžního jednání a omezení hospodářské soutěže. Možnost
zvolit rozhodné právo pro mimosmluvní závazky plynoucí z obou oblastí není připuštěna.
Účelem zvláštní kolizní úpravy nekalé soutěže je ochrana soutěžitele, spotřebitele,
veřejnosti a garance řádného fungování trhu (bod 21 Preambule). Pojem nekalé soutěže je třeba
vykládat autonomně, přičemž východiska pro tuto interpretaci lze nalézt zejména ve
směrnicovém právu.251 V souladu s čl. 6 odst. 1 se závazek řídí právem státu, ve kterém došlo
nebo pravděpodobně dojde k narušení soutěžních vztahů nebo společných zájmů spotřebitelů.
Úprava má preventivní charakter a shodně s obecným pravidlem je pro ni relevantní místo, kde
dojde k narušení chráněných zájmů, nikoli místo deliktnímu jednání. Jedinou odchylkou od

249

Touto osobou může být nejen výrobce, ale i výrobce součástky, osoba dovážející tento výrobek do EU,
zprostředkovatel. (Důvodová zpráva Komise k Návrhu Nařízení Řím II, COM(2003) 427 final, Dostupné z :
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2003/0427/CO
M_COM(2003)0427_EN.pdf )
250
Valdhans, str. 177-182.
251
Např. Směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu,
Směrnice č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě, Směrnice č. 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených na dálku.
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úpravy odst. 1 představuje situace, kdy nekalosoutěžní jednání poškozuje výhradně zájmy
určitého soutěžitele. V takovém případě se využije obecné pravidlo. V případě, že budou
soutěžní vztahy v důsledku jediného nekalosoutěžního jednání narušeny ve více státech, bude
nárok rozvržen na části, které korespondují míře narušení v jednotlivých státech, a tyto části
budou posuzovány dle práva těchto jednotlivých států (tzv. mozaiková úprava).
Úprava ochrany hospodářské soutěže má z velké části veřejnoprávní charakter, a
vzhledem k tomu, že Nařízení Řím II se vztahuje pouze na mimosmluvní závazkové vztahy
občanského a obchodního práva, do působnosti Nařízení náleží vymáhání výhradně
soukromoprávních nároků vzniklých z omezení hospodářské soutěže. Pro problematiku je
významná relativně nová Směrnice č. 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby
o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských
států a Evropské unie o hospodářské soutěži, která byla do českého právního řádu promítnuta
zákonem č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. V souladu s bodem
23 Preambule se pro účely Nařízení rozumí omezováním hospodářské soutěže jednání, které je
v rozporu s čl. 101 a 102 SFEU a vnitrostátními pravidly upravujícími ochranu hospodářské
soutěže a které hospodářskou soutěž narušuje, zejména se jedná o kartelové dohody a zneužití
dominantního postavení.
V souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) se mimosmluvní závazek plynoucí z omezení
hospodářské soutěže řídí právem státu, jehož trh může být narušen. V případě narušení trhu ve
více státech se aplikuje tzv. mozaiková řešení. V případě narušení trhu ve více státech může
v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) osoba usilující o náhradu škody žalující jednoho žalovaného
žalovat podle legis fori, u kterého je žaloba podána za předpokladu kumulativního splnění
následujících požadavků: trh v tomto členském státě byl přímo a významně tímto omezením
narušen a žalovaný má v tomto státě bydliště. V případě, že bude v rámci narušení trhu ve více
státech žalováno více osob, může žalobce žalovat dle legis fori země, ve které podává žalobu
za předpokladu, že došlo k přímému a významnému narušení trhu a že soudní příslušnost je
dána v souladu s čl. 8 odst. 1 Nařízení Brusel I bis252.253

252

„Osoba, která má bydliště v některém členském státě, může být též žalována, je-li žalováno více osob
společně, u soudu místa, kde má bydliště některý ze žalovaných, za předpokladu, že právní nároky jsou spojeny
tak úzce, že je účelné je projednat a rozhodnout o nich společně, aby se zabránilo vydání vzájemně
neslučitelných rozhodnutí v oddělených řízeních.“
253
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 149-152.
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6. 2. 4. Škoda na životním prostředí
Škodou na životním prostředí se pro účely Nařízení ve smyslu bodu 24 Preambule
rozumí „nepříznivá změna v přírodním zdroji, jako je voda, půda nebo vzduch, zhoršení funkce,
kterou tento zdroj vykovává ve prospěch jiného přírodního zdroje nebo veřejnosti, anebo
snížení rozmanitosti živých organismů.“ Mimosmluvní závazek plynoucí ze škody na životním
prostředí nebo škody na zdraví nebo na majetku, které vzniky v důsledku škody na životním
prostředí, se řídí v souladu s čl. 7 obecným kritériem dle čl. 4 odst. 1, tedy legis loci damni
infecti. Úprava umožňuje osobě uplatňující nárok zvolit jako právo rozhodné právo státu, ve
kterém došlo ke skutečnosti vedoucí ke vzniku škody (lex loci delicti commissi). Lze
předpokládat, že tato volba bude učiněna v případě, kdy zvolené právo spojuje se škodnou
událostí povinnost k vyšší náhradě škody. Volba může být vykonána pouze pro celý závazek,
štěpení práva v tomto případě není přípustné.254 Bod 25 Preambule uvádí, že užití diskriminace
ve prospěch poškozeného je odůvodněno čl. 174 Smlouvy (dnes čl. 191 SFEU), který „usiluje
o vysokou úroveň ochrany, založenou na zásadě obezřetnosti a prevence, na zásadě přednosti
nápravných opatření u zdroje a na zásadě znečišťovatel platí.“

6. 2. 5. Porušení práv duševního vlastnictví
Bod 26 Preambule demonstrativně vyjmenovává, že pojem práv duševního vlastnictví
zahrnuje pro účely Nařízení autorské právo a práva související, zvláštní právo na ochranu
databází a práva průmyslového vlastnictví. Speciální kolizní pravidla pro mimosmluvní
závazky plynoucí z porušení práv duševního vlastnictví upravuje čl. 8 Nařízení. Vzhledem
k teritoriální povaze práv duševního vlastnictví je vyloučena možnost rozhodné právo zvolit.
Článek 8 odst. 1 uvádí základní, tradiční pravidlo, podle kterého se závazek řídí právem státu,
ve kterém je uplatňována ochrana porušených práv (lex loci protectionis). Speciální pravidlo
pro práva chráněná jednotnou unijní úpravou255 obsahuje čl. 8 odst. 2, ze kterého vyplývá, že
v první řadě bude aplikován unijní předpis a na otázky tímto předpisem neupravené se využije
právo státu, ve kterém k porušení došlo (lex loci delicti commissi). Článek 13 Nařízení rozšiřuje
působnost čl. 8 i na mimosmluvní závazky kvazideliktní povahy.

254
255

Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 152.
Jedná se zejména o ochranné známky, průmyslové vzory, chráněná označení.
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6. 2. 6. Protestní akce v kolektivním vyjednávání
Speciální pravidlo ohledně určení rozhodného práva v případě odpovědnosti za škodu
způsobenou protestní akcí v kolektivním vyjednávání upravuje čl. 9 Nařízení. Bod 27
Preambule uvádí, že pojem protestní akce je v členských státech vykládán různě a je upraven
v rámci národní legislativy. Jedná se tedy o výjimku z obecného požadavku autonomní
interpretace pojmů. Z Nařízení vyplývá, že tento pojem zahrnuje alespoň stávky zaměstnanců,
výluky zaměstnavatelů, přičemž v obou případech se může jednat o akce trvající nebo již
uskutečněné. Nařízení nestanovuje, kdy je protestní akce nelegální. Jedná se o prejudiciální
otázku, která v souladu s bodem 28 Preambule bude posuzována dle právního řádu státu,
v němž byla uskutečněna.
Úprava článku 9 nevylučuje volbu rozhodného práva. V případě, že k volbě nedojde, je
právem rozhodným v souladu s čl. 4 odst. 2 lex domicili communis. Není-li možná aplikace
dvou výše zmíněných pravidel, bude se závazek řídit právem země, ve které byla protestní akce
realizována (lex loci delicti commissi). Článek 9 upravuje odpovědnost zaměstnanců,
zaměstnavatelů a organizací zastupujících profesní zájmy. Aktivně legitimováni k žalobě jsou
zaměstnanci

v případě

výluky

a

zaměstnavatelé

v případě

stávky

zaměstnanců.

Problematičtější je otázka nároků třetích osob, přičemž myslitelný je postup podle č. 9, potom
by se závazek řídil lex loci delicti commissi, nebo podle obecného pravidla čl. 4, kdy bude
právem rozhodným lex loci damni infecti. 256

6. 2. 7. Bezdůvodné obohacení
Bezdůvodné obohacení je pojem, který je chápán některými zeměmi EU šířeji a
některými úžeji. Z Preambule Nařízení vyplývá obecný požadavek autonomní interpretace,
nicméně pojetí bezdůvodného obohacení na unijní úrovni nepřibližuje. Z čl. 10 odst. 1 vyplývá
pouze, že jedním z důvodů vzniku bezdůvodného obohacení je úhrada neexistujícího dluhu.
Kolizní pravidla pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazek vyplývající
z bezdůvodného obohacení mají kaskádovitou strukturu. Volba rozhodného práva je umožněna,
a v případě jejího učinění má přednost před ostatními kolizními kritérii.

256

Valdhans, str. 202-206.
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Článek 10 odst. 1 připouští souvislost mimosmluvního závazku z bezdůvodného
obohacení s již existujícím vztahem mezi stranami. Jako příklad uvádí smluvní vztah nebo
vztah vyplývající z civilního deliktu. V případě úzkého propojení se mimosmluvní závazek řídí
lex causae tohoto vztahu, zejm. smlouvy. Může se jednat např. o situaci, kdy dojde k ukončení
smluvního vztahu, aniž by byly splněny všechny povinnosti a strany mají povinnost vrátit si
poskytnutá plnění. Takto úzké propojení mimosmluvního závazku se smlouvou ale může
vyvolat pochybnost, zda skutečně využít úpravu Nařízení Řím II, nebo raději postupovat
v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) Nařízení Řím I. V obou případech nicméně dojde k určení
stejného rozhodného práva, kterým bude lex causae smlouvy. Problematičtěji může otázka
působit ve vztahu k určení příslušnosti soudu.257 Pokud není možné využít úpravu odst. 1, je
právem rozhodným pro závazek lex domicili communis (čl. 10 odst. 2). Pakliže nelze
postupovat dle odst. 1 a strany nemají k okamžiku skutečnosti rozhodné pro vznik
bezdůvodného obohacení místo obvyklého bydliště ve stejné zemi, řídí se závazek právem
země, kde k bezdůvodnému obohacení došlo (čl. 10 odst. 3). Pro případ zjevně užšího spojení
závazku s jinou zemí, formuluje odst. 4 únikovou doložku.

6. 2. 8. Jednatelství bez příkazu
Ani institut negotiorum gestio není Nařízením definován a je třeba pro jeho interpretaci
hledat evropský základ a znaky společné právním řádům jednotlivých členských států. Některé
členské státy nepřikázané jednatelství ani nerozeznávají jako samostatný institut a pravidla
související s problematikou jsou v rámci právního řádu roztroušena. Jednatelství bez příkazu
lze nicméně obecně charakterizovat jako situaci, kdy určitá osoba jedná ve prospěch někoho
jiného nebo za něj obstarává určitou záležitost, aniž je k tomu oprávněna.258 Kolizní pravidla
mají obdobnou strukturu jako v případě bezdůvodného obohacení. Úprava je kaskádovitá a
volba rozhodného práva stranami je připuštěna. V souladu s čl. 11 odst. 1 je v případě úzké
souvislosti závazku vyplývajícího z nepřikázaného jednatelství s již existujícím vztahem mezi
stranami, zejména vztahem ze smlouvy nebo deliktu, právem rozhodným lex causae vztahu
(smlouvy). Nelze-li postupovat dle odst. 1, řídí se závazek lex domicili communis (čl. 11 odst.
2). Pakliže nelze rozhodné právo určit na základě odst. 1 a 2 bude právem rozhodným pro
závazek právo státu, ve kterém k nepřikázanému jednatelství došlo. Poslední odstavec čl. 11
obsahuje únikovou doložku.

257
258

Valdhans, str. 209-210.
Dickinson, str. 510-517.
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6. 2. 9. Předsmluvní odpovědnost
V souladu s bodem 30 Preambule zahrnuje culpa in contrahendo pro účely Nařízení
jednání předcházející uzavření smlouvy, zejména porušení povinnosti sdělit pravdivé
informace a selhání negociací o uzavření smlouvy. Zároveň opět zdůrazňuje nutnost
autonomního výkladu institutu. Z judikatury SDEU vyplývá259, že takové jednání především
porušuje povinnost jednat v dobré víře, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku
nebo porušuje požadavek náležité péče.260 Závazek vyplývající z předsmluvního jednání se
v souladu s čl. 12 odst. 1 řídí lex causae smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byla uzavřena.
Nelze-li postupovat dle odst. 1 je právem rozhodným lex loci damni infecti, lex domicili
communis nebo právo země, se kterou závazek souvisí zjevně úžeji. Strany mají rovněž
možnost rozhodné právo zvolit.

6. 2. 10. Volba práva
Volbě rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy je věnována kapitola č. 4
Nařízení, konkrétně článek 14. Volba práva je jediným kolizním kritériem dle Nařízení Řím II,
které je aplikovatelné současně na deliktní i kvazideliktní závazky a v souladu s principem
autonomie vůle má přednost před dalšími hraničními určovateli. Je nicméně nutné poznamenat,
že volba práva v oblasti mimosmluvních závazků nemá tak významné postavení jako je tomu
v případě smluvních závazků, není v praxi tak často využívaná a její aplikace omezenější.261
Nařízení stanovuje, že si strany mohou dohodou zvolit rozhodné právo pro jejich
mimosmluvní závazek buď potom, co došlo ke skutečnosti zapříčiňující vznik škody, nebo až
posléze. Bude-li dohoda uzavřena před rozhodnou skutečností, je z důvodu ochrany slabší
strany vyžadováno, aby všichni účastníci jednali v rámci své podnikatelské činnosti.262
Nařízení rovněž konkretizuje, že se musí jednat o dohodu svobodně sjednanou. 263 Volba
259

C-334/00 Forderie Officine Meccaniche Tocconi SpA vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH
(HWS).
260
Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 156-157.
261
Českým právním řádem nebyla volba práva v rámci mimosmluvních závazků až do účinnosti Nařízení
přípustná. Úprava vycházela ze základního kolizního kritéria lex loci delicti, přičemž výběr mezi hraničními
určovateli lex loci delicti commissi a lex loci damni infecti činil dle úvahy soud. (Valdhans, str. 214.)
262
Strany budou volit rozhodné právo zejména z důvodu zaručení větší předvídatelnosti práva a omezení sporů
ohledně určování rozhodného práva. Volba práva ex ante mezi podnikateli by byla využitelná zejména v oblasti
nekalosoutěžního jednání a porušení práv duševního vlastnictví, pro tyto skutkové podstaty nicméně není
přípustná. (Valdhans, str. 219.)
263
Jako svobodně sjednaná volba rozhodného práva nebude posuzována např. volba učiněná v rámci adhezních
smluv (Bříza,Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě str.97.).
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rozhodného práva je výslovně vyloučena pro oblast nekalé soutěže, jednání omezujícího volnou
hospodářskou soutěž (čl. 6 odst. 4) a porušení práv duševního vlastnictví (čl. 8 odst. 3).
Analogicky s úpravou Nařízení Řím I (čl. 3 odst. 3 a 4) omezují volbu rozhodného práva pro
vnitrostátní a vnitrounijní mimosmluvní závazky čl. 14 odst. 2 a 3 tak, že touto volbou není
možné obejít kogentní ustanovení právního řádu, který by byl právem rozhodným v případě
absence volby. Zvolené rozhodné právo může být rovněž omezeno imperativními normami
(čl. 16), pravidly bezpečnosti a chování (čl. 17) a výhradou veřejného pořádku (čl. 26).
Volba rozhodného práva může být učiněna výslovně, připuštěna je i volba implicitní,
tedy volba dostatečně určitě vyplývající z okolností případu. Důležité je opět upozornit, že se
v případě volby implicitní musí opět jednat o volbu skutečnou, nikoli hypotetickou, čemuž
odpovídá i bod 31 Preambule, který vyžaduje, aby soud „při rozhodování o existenci nebo
neexistenci dohody respektoval úmysl stran.“ Základním předpokladem je, že volbou nejsou
dotčena práva třetích osob. Strany mohou zvolit jako právo rozhodné platný právní řád určitého
státu, nemají tedy možnost volby práva nestátního. Volba konkrétního právního řádu ale nemusí
být zdůvodněna nějakým vztahem k tomuto závazku nebo jeho stranám, je možné zvolit právo
neutrální. V případě, že není určitá otázka ohledně volby práva výslovně upravena v Nařízení
Řím II, lze se domnívat, že je možné použít analogicky úpravu Nařízení Řím I. Například
materiální platnost volby rozhodného práva bude posuzována podle práva rozhodného pro
mimosmluvní závazkový vztah, v případě formální platnosti a nezpůsobilosti subjektů, se bude
postupovat přiměřeně dle čl. 11 a 13 Nařízení Řím I. Spornou otázkou je připuštění štěpení
rozhodného práva264.265
6. 3. Působnost rozhodného práva
Článek 15 Nařízení obsahuje demonstrativní výčet otázek, na které dopadá právo rozhodné pro
mimosmluvní závazek. V souladu s písm. a) pokrývá deliktní statut problematiku podmínek
vzniku a rozsahu odpovědnosti a deliktní způsobilosti škůdce. Do jeho rámce dále v souladu
s písm. b) spadají důvody vyloučení odpovědnosti, jejího omezení a vyloučení, zejména se bude
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Někteří autoři se přiklánějí k připuštění institutu depecąge, zdůrazňují princip autonomie vůle a skutečnost, že
v oblasti mezinárodního práva soukromého se jedná o jev běžný, který je spojen s volbou práva. (Bříza, Volba
práva a volba soudu v mezinárodním obchodě, str. 98.) Naopak jiní mají zato, že štěpení práva je Nařízením Řím
I výslovně připuštěno, v případě Nařízení Řím II tomu tak není, z čehož vyvozují, že v případě mimosmluvních
závazků tato možnost dána není. (Dickinson, str. 552-553.)
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jednat o okolnosti vylučující protiprávnost, vis maior, odpovědnosti třetí osoby a spoluzavinění
poškozeného. Právem rozhodným pro mimosmluvní závazek se řídí i určení vzniku a povahy
škody, nárokované odškodnění a jejich posouzení (písm. c). V souladu s rozhodným právem
bude zejména určeno, zda došlo k majetkové škodě či nemajetkové újmě a dojde k jejich
vyčíslení.266 V souladu s písm. d) se rozhodným právem budou řídit i opatření, která je soud
oprávněn učinit v souladu s procesní úpravou za účelem zabránění vzniku nebo trvání škody na
zdraví nebo majetku anebo za účelem náhrady této škody. V tomto případě se jedná jak o
opatření předběžná, tak o volbu způsobu náhrady škody, a to ve smyslu naturální nebo relutární
restituce. Deliktním statutem se rovněž bude řídit otázka možnosti převodu práva na uplatnění
nároku na náhradu škody, odškodnění, a to i děděním (písm. e). Samotné postoupení by
nicméně mělo smluvní povahu a do rámce deliktního statutu by nespadalo. Dle práva
rozhodného pro mimosmluvní závazek se rovněž budou určovat osoby, které jsou oprávněny
k náhradě škody utrpěné jimi osobně (písm. f). Například se bude jednat o otázku, zda a
v jakých případech může za poškozeného náhrada náležet jiné osobě. V souladu s písm. g) se
deliktním statutem řídí i problematika odpovědnosti jednání za jinou osobu. Rozhodným
právem pro závazek se řídí i jeho způsob zániku, včetně promlčení a prekluze. Článek 24
vylučuje zpětný a další odkaz.267

6. 4. Imperativní ustanovení, veřejný pořádek a pravidla bezpečnosti a chování
Pojem a funkce imperativních norem byly popsány v kapitole č. 5. Nařízení Řím II
imperativním normám věnuje čl. 16. Na rozdíl od úpravy Nařízení Řím I ale neobsahuje
definici, pouze v bodě 32 Preambule upozorňuje, že se jedná o institut, který by měl být
aplikován výjimečně a to z důvodu ochrany veřejného zájmu. Nařízení stanovuje, že úpravou
není dotčeno použití imperativních norem legis fori bez ohledu na rozhodné právo, které by se
jinak na závazek aplikovalo. Nařízení tedy na rozdíl od úpravy smluvních závazků neupravuje
použití imperativních norem třetích států. V rámci použití rozhodného práva se aplikují rovněž
imperativní normy legis causae.
Úprava výhrady veřejného pořádku se zcela shoduje s úpravou v Nařízení Řím I.
Nařízení pojem nedefinuje, pouze v bodě 32 Preambule zdůrazňuje, že se jedná o nástroj, který
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Náhradě škody na zdraví a stanovení její výše pro oběti silniční dopravní nehody se věnuje bod 33
Preambule.
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by měl být využíván ve výjimečných situacích a demonstrativně uvádí, že porušením veřejného
pořádku může být uložení odškodnění exemplární nebo represivní povahy v mimořádné výši.
Naopak institutem specifickým pro Nařízení Řím II jsou pravidla bezpečnosti a chování,
tzv. safety rules. Jejich úprava je obsažena v čl. 17 Nařízení, který stanovuje: „při posuzování
chování osoby, vůči které je vznášen nárok na náhradu škody, je třeba přihlédnout, jako ke
skutkové otázce a v náležitém rozsahu, k pravidlům bezpečnosti a chování platným v místě a
v okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku odpovědnosti.“ Bod 34 Preambule
uvádí, že termín pravidla bezpečnosti a chování by měl být interpretován ve smyslu veškerých
právních předpisů, které souvisejí s bezpečností a chováním, příkladmo uvádí pravidla
bezpečnosti silničního provozu. Mezi safety rules lze zahrnout i o technické standardy výrobků,
pravidla bezpečnosti práce nebo technické požadavky ve stavebnictví. 268 Účelem úpravy je
zajištění přiměřené rovnováhy mezi stranami tím, že je vzato v potaz, zda a do jaké míry jednal
škůdce protiprávně dle legis loci delicti commissi. Je třeba zdůraznit, že k těmto pravidlům soud
nepřihlíží z úřední povinnosti269, ale škůdce se jich musí jakožto skutkové otázky dovolat a
musí je prokázat. Je rovněž na uvážení soudu, jak velký význam jim pro posouzení dané věci
přizná.

6. 5. Některá další ustanovení
Článek 18 Nařízení umožňuje, aby poškozený vznesl svůj nárok bezprostředně vůči
pojistiteli osoby povinné k náhradě škody za předpokladu, že tuto možnost připouští právo
rozhodné pro mimosmluvní závazek nebo pojistnou smlouvu.
Úprava subrogace v čl. 19 Nařízení Řím II odpovídá úpravě zákonné subrogace v čl. 15
Nařízení Řím I. Rovněž čl. 20 upravující problematiku společné odpovědnosti a regresního
nároku splnivšího dlužníka vůči ostatním spoludlužníkům vychází ze stejného principu jako
úprava v Nařízení Řím I.

268
269

Rozehnalová, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, str. 160.
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7. Kolizní úprava závazkových práv v ZMPS
Problematice závazkových vztahů s mezinárodním prvkem se na vnitrostátní úrovni
právní regulace věnuje Hlava XI ZMPS. Úvodní ustanovení § 84 připomíná přednost unijního
a mezinárodního práva a stanoví, že zákonná úprava bude aplikována pouze v případě, že daná
problematika nespadá do věcné působnosti přímo použitelných předpisů EU a mezinárodních
smluv nebo za předpokladu, že tyto instrumenty použití zákonné úpravy připustí. Vzhledem
k tomu, že právě v oblasti regulace závazkových vztahů existuje rozsáhlá unijní úprava, je
prostor pro využití ustanovení ZMPS velmi omezený. V následujícím textu budou rozebrány
především kolizní ustanovení pro smluvní závazky, jednostranná právní jednání, a
mimosmluvní závazkové poměry. Směnečné a šekové právo je specifickou oblastí soukromého
práva, která není unifikovaná na unijní úrovni. Na závazkové vztahy vyplývající ze směnek a
šeků se tedy nepoužije Nařízení Řím I ani Římská úmluva a regulace je ponechána
vnitrostátním právním řádům.270 Poměrům směnečného a šekového práva jsou věnována
ustanovení § 32, 43 a 93 až 100 ZMPS, nicméně vzhledem k zamýšlenému rozsahu této práce
nebudou blíže rozebrána.

7. 1. Smlouvy
Základní kolizní úpravu smluvních závazků obsahuje ust. § 87 ZMPS. Opět je třeba
upozornit, že se jedná o úpravu zbytkovou, která je využívaná minimálně, neboť sjednocenou
kolizní úpravu obsahuje Nařízení Řím I. Nařízením se zákonná úprava inspiruje a zároveň
zapracovává některé unijní směrnice, a to zejména z oblasti ochrany spotřebitele. V ustanovení
§ 87 odst. 1 je stanovena základní kolizní norma, která se použije na všechny smluvní závazky,
na které se vztahuje úprava ZMPS, pokud nejsou upraveny speciálním ustanovením. V souladu
se zásadou autonomie vůle a smluvní volnosti si na prvním místě strany mohou rozhodné právo
pro smlouvu zvolit. Tato volba může být učiněna výslovně či konkludentně. V případě
konkludentní volby obligačního statutu zákon stanovuje podmínku, aby tato volba vyplývala
bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Vždy je třeba zkoumat, zda se
jedná o volbu skutečnou, tedy zda strany skutečně projevily vůli rozhodné právo zvolit. Jestli
byla tato konkludentní volba provedena, bude posuzováno v konkrétním případě dle různých
faktorů, např. komunikace stran, volby sudiště, odkazu na zákonné ustanovení. Strany mohou
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zvolit rozhodné právo pro celou smlouvu, případně její část. Stranám je rovněž ponecháno na
vůli změnit rozhodné právo, kterým se smlouva řídí, za předpokladu, že tím nedojde k popření
formální platnosti smlouvy nebo k zásahu do práv třetích osob. V úvahu přichází i volba
různých právních řádů pro oddělitelné části smlouvy. Nevyžaduje se, aby měl zvolený právní
řád souvislost se smlouvou, nicméně možné je zvolit pouze platné právo některého státu, nikoli
právo nestátní (např. ve smyslu obchodních podmínek FIDIC nebo práva šaría). V případě, že
si strany rozhodné právo nezvolí, bude se smlouva řídit právním řádem státu, se kterým nejúžeji
souvisí. Jako kritérium nejužšího spojení bude nejčastěji posuzováno místo obvyklého pobytu
nebo sídla strany, která má poskytnout plnění pro smlouvu charakteristické, místo uzavření
smlouvy nebo místo plnění smlouvy. Výhodou pravidla nejužšího spojení je, že umožňuje vzít
v potaz konkrétní okolnosti případu. Ve zcela výjimečných případech lze využít tzv. únikové
doložky formulované v ust. § 24 odst. 1 ZMPS, která dovoluje nepoužít právní řád, který by
měl být použit dle ZMPS v případě, že by se jeho použití jevilo nepřiměřené.271
Odstavec druhý ust. § 87 ZMPS transponuje unijní směrnice272 a má ochrannou povahu.
Jedná se o speciální úpravu k odst. 1, která stanoví, že spotřebitel nemůže být zbaven ochrany,
která mu přísluší podle českého práva, za předpokladu, že řízení probíhá v ČR a právní poměr
založený spotřebitelskou smlouvou úzce souvisí s územím některého členského státu EU. Toto
platí i v případě, že bylo zvoleno nebo jinak určeno použití práva nečlenského státu EU.
Speciální úpravou k odst. 1 je rovněž odst. 3 tohoto ustanovení, který upravuje pojistné
smlouvy. Vztahuje se ale pouze na smlouvy, které jsou vyňaty z působnosti Nařízení Řím I.
Jedná se o pojistné smlouvy z oblasti životního pojištění, které jsou specifikovány v čl. 1 odst.
2 písm. j) Nařízení Řím I. V případě, že nebude zvoleno rozhodné právo, je hraničním
určovatelem obvyklý pobyt pojistníka. V případě pojistné smlouvy upravené Nařízením Řím I
umožňuje zákonná úprava širší volbu rozhodného práva oproti samotnému Nařízení.
Ustanovení § 87 odst. 4 se věnuje problematice timesharingu273.274
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7. 2. Pracovní právo
Kolizní úpravu individuálních pracovních smluv obsahuje čl. 8 Nařízení Řím I. Pravidla
pro určení rozhodného práva v případě pracovních poměrů, vzniklých jinak než smlouvou,
stanovuje ust. § 89 ZMPS, ze kterého vyplývá, že takový pracovní poměr se bude řídit právním
řádem státu, podle něhož byl pracovní poměr založen. V českém právním prostředí se jedná o
pracovní poměry založené jmenováním nebo volbou. Vzhledem k tomu, že pojem individuální
pracovní smlouvy je nutno vykládat autonomně, spadají do působnosti Nařízení Řím I podle
některých názorů i pracovní poměry založené jinak než smlouvou, neboť i jejich základem je
konsenzus zaměstnance a zaměstnavatele. 275

7. 3. Jednostranná právní jednání
Pravidla pro určení rozhodného práva pro jednostranná právní jednání jsou vyjádřena
v ust. § 90 ZMPS. Jednostranným právním jednáním se rozumí jednání učiněné jednou osobou,
které způsobuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. Ustanovení ZMPS se nicméně
použije pouze na ta jednostranná právní jednání, která nespadají do působnosti předpisů
unijních. Jedná-li se o jednostranná právní jednání, která mají souvislost s již existující či
budoucí smlouvou, jakými jsou například oferta, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy či
prominutí dluhu, použijí se pro určení rozhodného práva ustanovení Nařízení Řím I.
Nepřikázané jednatelství a jednostranná právní jednání týkající se mimosmluvního závazku
(např. vzdání se práva na náhradu škody) jsou pokryta Nařízením Řím II. Ustanovení § 90
ZMPS se použije na taková jednostranná právní jednání, jejichž důsledkem je vznik nových
závazkových vztahů, příkladem je veřejná soutěž, veřejný příslib, slib odškodnění nebo
oznámení banky o otevření akreditivu. Pro formální náležitosti jednostranných právních
jednání se použije ust. § 42 ZMPS, pro posouzení způsobilosti osoby k právnímu jednání ust.
§ 29 a 30 ZMPS. Jednostranná právní jednání, kterými se zajišťuje závazek, se řídí ust. § 91
ZMPS. V souladu s ust. § 90 se právní poměr vzniklý z jednostranného právního jednání bude
řídit právem, které zvolila osoba jednající. Jestliže volba rozhodného práva provedena nebude,
bude se právní poměr řídit právním řádem státu, ve kterém měla osoba jednající obvyklý pobyt
nebo sídlo v době svého jednání.276
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7. 4. Zajištění závazku, následky porušení a změny závazku, započtení
Úprava určení rozhodného práva pro zajištění závazku, následky jeho porušení a
přechod práv a závazků ze zákona upravuje ust. § 91 ZMPS, přičemž toto ustanovení je
v důsledku unijní úpravy využíváno minimálně. Zajištění závazku se řídí stejným právním
řádem jako zajišťovaný závazek. Z tohoto základního pravidla zákon formuluje několik
výjimek. Věcná zajištění závazku se řídí kolizními pravidly pro věcná práva. Zajištění se rovněž
bude řídit jiným právním řádem, pokud tento požadavek plyne z jiného zákonného stanovení
nebo z povahy věci (např. u bankovní záruky bude z povahy věci lépe vyhovovat místo sídlo
banky jako kritérium pro určení rozhodného práva)277. Pokud tím nebude zasaženo do práv
třetích osob, mohou si strany rozhodné právo pro zajištění zvolit. Zástavní právo
k pohledávkám (nebo jiným právům) se řídí prvním řádem, kterým se řídí sama pohledávka,
pokud strany nezvolí jinak. Zákon rovněž stanovuje, že proti dlužníkovi lze uplatňovat pouze
taková práva, která plynou z práva rozhodného pro zajišťovaný závazek.
Následky porušení závazku se řídí stejným právem jako porušený závazek (lex causae).
Pro zákonnou subrogaci, tedy přechod práv a závazků vyplývající ze zákona (např. v případě
zániku společnosti a převodu na její právní nástupce) je v souladu s ust. § 91 odst. 3 ZMPS
rozhodné právo státu, jehož právní úprava tuto subrogaci stanovuje, pokud z povahy věci
nevyplývá něco jiného. Pro převáděná práva a závazky zůstává nadále rozhodným právem
právo státu, kterým se řídily do přechodu. Rozhodné právo v případě smluvní subrogace (např.
postoupení pohledávky) se určí podle obecných kolizních pravidel pro smlouvy. V ust. § 92
ZMPS je upraveno započtení. Toto ustanovení se využije pouze pro účely jednostranného
započtení a pokud strany rozhodné právo nezvolí, bude pro započtení rozhodné totéž právo,
které je rozhodné pro pohledávku, proti které bude započteno.278

7. 5. Mimosmluvní závazkové poměry
Dominantní úpravu v oblasti mimosmluvních závazkových vztahů představuje Nařízení
Řím II. Z mezinárodních smluv jsou významné především Haagská úmluva o právu
použitelném pro dopravní nehody a Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za
jaderné škody či Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené
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znečištěním ropnými palivy. Zbytková úprava ZMPS se soustřeďuje do jediného ustanovení
§ 101, které je věnováno mimosmluvním závazkovým poměrům vznikajícím z narušení
soukromí a osobnostních práv včetně pomluvy. Ačkoli dle původního záměru měla být
problematika obsažena v Nařízení Řím II, nepodařilo se nalézt politickou shodu a kolizní
úprava mimosmluvních závazků vyplývajících z narušení soukromí a osobnostních práv je
přenechána vnitrostátním předpisům. Zákonem chráněnými statky, jejichž porušením dochází
ke vzniku mimosmluvního závazku, jsou v souladu ust. §81 a násl. OZ zejména důstojnost,
podoba a soukromí, duševní a tělesná integrita, vážnost, čest, zdraví a projevy osobní povahy.
Do této kategorie lze rovněž zařadit ochranu osobních údajů.279
Zákon formuluje základní pravidlo, podle kterého se mimosmluvní závazek vznikající
z narušení soukromí a osobnostních práv včetně pomluvy řídí právem státu, ve kterém
k narušení došlo. Výkladem lze dovodit, že zákonodárce má na mysli místo, kde došlo
k jednání, jež vyústilo v narušení (lex loci delicti commissi), nikoli místo následku (lex loci
delicti infecti), neboť tuto druhou variantu uvádí jako alternativní volbu pro určení rozhodného
práva. V případě, že by se toto narušující jednání uskutečnilo na území více států, bude záviset
na zhodnocení soudu, v kterém místě jednání došlo k narušení nejvýraznějšímu. Zákonná
úprava poskytuje postižené osobě možnost volby jiného rozhodného práva, nicméně jedná se o
volbu omezenou. Postižená osoba může alternativně k základnímu pravidlu zvolit použití práva
státu, ve kterém má postižená osoba obvyklý pobyt nebo sídlo, ve kterém má původce narušení
obvyklý pobyt nebo sídlo nebo práva státu, ve kterém se dostavil výsledek narušujícího jednání,
za předpokladu, že toto narušení v daném státě mohl původce předvídat. V posledním
uvedeném případě bude na úvaze soudu, zda původce mohl narušení předvídat, jinak je ale
volba postižené osoby pro soud závazná. Lze se domnívat, že volba by měla být učiněna
nejpozději při prvním úkonu ve věci samé a z důvodu zachování právní jistoty by již jednou
vykonaná volba neměla být měněna. Volba práva poškozeným bude zpravidla motivována
předpokládanou výší odškodnění. Jestliže se následek narušení vyskytne na území více států,
může postižená osoba zvolit libovolný z právních řádů těchto států za předpokladu, že původce
mohl narušení v daném státě předvídat.280
K tématu lze učinit několik poznámek z hlediska úpravy procesní. Nařízení Brusel I bis
upravuje soudní příslušnost pro oblast deliktů, přičemž do jeho působnosti spadají i narušení
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osobnostních práv včetně pomluvy. Podle základního pravidla může poškozený žalovat v místě
bydliště žalovaného, alternativně může zvolit soudy státu, kde došlo ke škodné události, což
zahrnuje místo protiprávního jednání i účinku. V případě podání žaloby v místě účinku bude
v souladu s judikaturou SDEU ve věci Shevill a další281 možnost žalovat pouze na rozsah újmy
způsobený v tomto státě. Jedná-li se o narušení práv prostřednictvím zveřejnění informací na
internetu, může poškozená osoba v souladu s rozhodnutím SDEU ve věci eDate Advertising282
podat žalobu na náhradu celé újmy k soudu státu, kde je narušitel usazen a k soudu státu, kde
má poškozený centrum svých zájmů. Centrem zájmů je dle Soudního dvora především místo
bydliště nebo jiné místo, např. místo, ke kterému výkon profesní činnosti, prokazuje zvláště
úzkou vazbu. Žalobu může poškozený rovněž podat ve všech státech, kde došlo ke zveřejnění
informace, ale zde pouze v rozsahu újmy způsobené na území tohoto státu.283
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Závěr
Tématem diplomové práce je rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním
prvkem. Jejím cílem bylo stanoveno objasnění vzájemných vazeb relevantních pramenů právní
úpravy, nastínění řešení jejich vzájemných kolizí a analýza klíčových předpisů.
Závazkové vztahy jsou upraveny prameny práva původu mezinárodního, unijního a
vnitrostátního. Z ústavy a zákona o mezinárodním právu soukromém vyplývá aplikační
přednost mezinárodní smlouvy před zákonem, v případě, že určitou otázku upravují rozdílně.
Aplikační přednost primárního práva a legislativních aktů Unie před právem národním byla
formulována judikaturou Soudního dvora, vyplývá taktéž z ústavy a zákona, a je základním
principem fungování unijního práva. Důsledkem aplikační přednosti unijního práva je, že
vnitrostátního zákona se užije pouze v případě, že otázku neupravuje předpis unijní. Existence
unijní úpravy nicméně nederoguje normy vnitrostátní, pouze se již neaplikují. V případě
souběžné úpravy unijní a mezinárodní je třeba hledat aplikační řešení v samotných unijních
předpisech, které ve většině případů svoje působení vůči mezinárodním smlouvám vymezují.
Takto činí například i Nařízení Řím I a Nařízení Řím II, které stanovují přednost aplikace
mezinárodní smlouvy v případě, že jejím účastníkem je i třetí, nečlenský stát. Naopak pokud je
otázka spadající do působnosti Nařízení upravena mezinárodní smlouvou, jejímiž stranami jsou
pouze členské státy, použije se úpravy unijní. V případě konkurence mezinárodních smluv je
třeba primárně hledat východisko vzájemného vztahu v rámci ustanovení smluv samotných,
v případě neexistence úpravy je třeba vycházet z norem mezinárodního práva veřejného.
Lze shrnout, že nejvýznamnější úpravu závazkových vztahů s mezinárodním prvkem
představuje v současnosti unijní úprava, která k regulaci volí formu nařízení. Výhodou tohoto
nástroje je přímá použitelnost a skutečnost, že nepředpokládá přijetí prováděcích předpisů.
Oproti mezinárodním úmluvám rovněž nevyžaduje ratifikaci členskými státy a neumožňuje
členským státům činit výhrady. Jednotný výklad unijních nařízení je institucionálně zajištěn.
Kolizní úpravu smluvních závazků obsahuje Nařízení Řím I, oblasti závazků mimosmluvních
se věnuje Nařízení Řím II. Nařízení dohromady pokrývají skoro celou oblast závazkových
vztahů, nicméně vymezení jejich vzájemných hranic se v praxi nemusí vždy jevit jako zcela
jednoznačné.
Z oblasti mezinárodních úmluv jsou pro oblast závazkových vztahů velmi významné
zejména Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluva o promlčení při
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mezinárodní kupní smlouvě, obě přijaté na půdě OSN. Vnitrostátní zákonná úprava se
vzhledem k existenci mezinárodních a unijních instrumentů ve vztahu k závazkovým vztahům
aplikuje pouze minimálně. Výjimku tvořící problematika závazkových vztahů vyplývajících
z narušení soukromí a osobnostních práv, jejíž vnitrostátní úprava je plně využitelná.
V budoucnu lze nicméně očekávat znovuotevření debaty o začlenění i této problematiky do
unijní úpravy.
V rámci první kapitoly bylo objasněno, že má-li závazkový poměr dostatečně významný
vztah ke dvěma nebo více právním řádům, je třeba určit, kterým právním řádem se tento
závazek bude řídit. Pakliže neexistuje přímá norma, která by obsahovala hmotněprávní úpravu
práv a povinností, je třeba využít normu kolizní, která na základě předem stanoveného kritéria
určí rozhodný právní řád. Aby kolizní či přímá norma mohly být aplikovány, je nicméně třeba
vyhodnotit, zda se tato úprava na danou právní záležitost vztahuje, tedy jestli spadá do rozsahu
věcné působnosti předpisu. Pojmy závazkových smluvních a mimosmluvních vztahů nejsou
chápány jednotlivými právními řády totožně. Při aplikaci mezinárodní smlouvy nebo unijního
předpisu proto nelze vycházet z čistě vnitrostátního vnímání problematiky, ale je třeba hledat
společný základ institutů. Zejména unijní právo akcentuje požadavek tzv. autonomního výkladu
pojmů.
Kolizní pravidla pro smluvní závazkové vztahy obsahuje Nařízení Řím I, které nicméně
pojem smluvního závazku nevymezuje. Komparací, analýzou právních úprav a zobecněním
společných rysů lze vyvodit, že základem smluvního závazku je průnik dobrovolných shodných
svobodných projevů vůle alespoň dvou subjektů. Úprava obsažená v Nařízení je kompromisem
mezi principy a východisky právního systému kontinentálního a anglosaského. Jeho základními
hodnotovými východisky jsou princip právní jistoty a předvídatelnosti práva, snaha o dosažení
materiální spravedlnosti a důraz na individualizaci řešení. Nařízení vychází z principu
autonomie vůle (široká možnost volby práva, která je základním kolizním kritériem) a ochrany
slabší smluvní strany (zejména v rámci spotřebitelského a pracovního práva). Nařízení rovněž
stanovuje pravidla zohledňující požadavek zachování veřejného pořádku a zájmů členských
států (zejména prostřednictvím institutů imperativních norem a výhrady veřejného pořádku).
Nařízení je třeba vykládat v kontextu existence dalších unijních předpisů, které s předmětem
úpravy Nařízení souvisí. Nařízení má univerzální působnost.
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Delikt jako právní důvod vzniku mimosmluvního závazku není definován Nařízením
Řím II, nicméně byl negativně vymezen Soudním dvorem Evropské unie, a to jako důvod
vzniku odpovědnosti, kterým není porušení smlouvy. Rovněž Nařízení Řím II vychází
z požadavku principu právní jistoty a předvídatelnosti. Východiskem Nařízení je zájem na
spravedlivém a individualizovaném posouzení věci, na zajištění rovnováhy mezi zájmy škůdce
a poškozeného a na ochraně veřejného pořádku místa soudu. Nařízení Řím II respektuje zásadu
autonomie vůle, nicméně je třeba poznamenat, že volba práva nemá tak významné postavení,
jako je tomu v případě smluvních závazků a není v praxi tak často využívaná. Nařízení má
univerzální charakter.
Snaha o unifikaci a harmonizaci práva, nejen v oblasti závazkových vztahů, je
výrazným trendem několika posledních dekád. Motivací těchto procesů je především snaha o
usnadnění a zefektivnění obchodního a právního styku, zajištění právní jistoty a
předvídatelnosti práva pro subjekty právních vztahů, omezení vzniku sporů a snížení nákladů
v případě jejich výskytu. V rámci práce bylo objasněno, že unifikace se uskutečňuje
univerzálně i regionálně, a to na úrovni materiální, kolizní, i procesní. Unifikace hmotněprávní,
jejímž prostřednictvím dochází ke stírání rozdílů v právních řádech, je uskutečňována
sjednáváním mezinárodních úmluv. Největších úspěchů bylo v jejím rámci dosaženo v oblasti
mezinárodního obchodu a přepravy. Vzhledem ke skutečnosti, že dosažení kompromisu na
úrovni kolizního řešení je snazší než přijetí jednotných hmotněprávních pravidel, dochází
v rámci unifikace kolizní k pokrytí výrazně širšího spektra právních otázek, než je tomu
v případě unifikace materiální. Lze konstatovat, že vzhledem k rozdílným přístupům
jednotlivých států k mnoha právním institutům a obtížím v rámci úsilí o dosažení politické
shody i ohledně dílčích otázek, není univerzální unifikace závazkových vztahů reálnou
vyhlídkou. V rámci unifikačního procesu na regionální úrovni, zejména v rámci Evropské unie,
bylo nicméně dosaženo mnoha významných úspěchů a očekávat lze další pozitivní vývoj.
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Seznam použitých zkratek
OSN

Organizace spojených národů (United Nations)

EU

Evropská unie

SES

Smlouva o založení Evropského společenství

SEU

Smlouva o Evropské unii

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZMPS

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

Nařízení Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze
dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy

Nařízení Řím II

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

Římská úmluva

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy,
sděl. č. 64/2006 Sb. m. s.

Nařízení Brusel I bis

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

Bruselská úmluva

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Vídeňská úmluva

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
sděl. č. 160/1991 Sb.

UNCITRAL

Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní
(United Nations Commission on International Trade Law)

UNIDROIT

Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva v Římě
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(International Institute for the Unification of Private Law)
INCOTERMS

Výkladová pravidla dodacích doložek
(International Commercial Terms)

CESL

Návrh nařízení evropského parlamentu a rady o společné
evropské právní úpravě prodeje
(Common European Sales Law)
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Rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním prvkem
Abstrakt
Tématem diplomové práce je rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním
prvkem. Práce se zabývá problematikou určení právního řádu, kterým se řídí závazek
vykazující relevantní vztah k zahraničí. Úpravě závazkových vztahů s mezinárodním prvkem
je vzhledem k jejich společenskému a ekonomickému významu věnována v rámci
mezinárodního práva soukromého značná pozornost. Závazkové vztahy s mezinárodním
prvkem upravují předpisy původu mezinárodního, unijního a vnitrostátního, které k regulaci
využívají metodu kolizní a přímou. Vrstevnatost právní úpravy činí určení a následnou aplikaci
rozhodného práva poměrně složitým procesem. Cílem práce je objasnění vzájemných vazeb
pramenů právní úpravy, řešení jejich případných střetů a rozbor klíčových předpisů, z hlediska
jejich základních zásad, působnosti a metody regulace. Práce využívá zejména metodu
analytickou a deskriptivní a vedle platné právní úpravy a odborné literatury vychází
z rozhodovací praxe soudů. Práce je rozčleněna do šesti kapitol.
První kapitola se zabývá základními pojmy a instituty, jejichž charakteristika je pro další
výklad nezbytná. Těmito jsou zejména mezinárodní právo soukromé, kolizní a přímá metoda
úpravy, mezinárodní prvek, hraniční určovatel, obligační statut. V této části práce jsou rovněž
rozebrány klíčové pojmy závazku, smlouvy a deliktu a je představen koncept autonomního
výkladu pojmů. Druhá kapitola se věnuje pramenům práva mezinárodního práva soukromého,
principům aplikace, jejich vzájemným vztahům a nastiňuje řešení jejich případných kolizí.
Kapitola se rovněž dotýká problematiky unifikace a harmonizace práva. Přímé i kolizní úpravě
závazkových vztahů v mezinárodních úmluvách je věnována kapitola třetí. Její rozhodující část
se zaměřuje na úpravu mezinárodní koupě zboží, rozebrány jsou rovněž úmluvy z oblasti
mezinárodní přepravy. Těžiště práce tvoří kapitola čtvrtá a pátá, které rozebírají unijní kolizní
úpravu. Smluvním závazkům se věnuje Nařízení Řím I, závazkům mimosmluvním Nařízení
Řím II. Práce Nařízení zkoumá z hlediska důvodů a vývoje vedoucího k jejich přijetí a
základních hodnot a principů, ze kterých vycházejí. Rozebírá působnost Nařízení, jednotlivá
kolizní kritéria a působnost rozhodného práva. Poslední kapitola se věnuje vnitrostátní právní
úpravě zákona o mezinárodním právu soukromém. Vzhledem k existenci unijních a
mezinárodních předpisů je nicméně tato úprava využívána minimálně.
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The law governing obligations with an international element
Abstract
The topic of this diploma thesis is the law governing obligations with an international
element. The thesis deals with determination of the legal order governing obligation evincing a
relevant connection to a foreign country. Due to their social and economic importance, Private
International Law pays considerable amount of attention to the regulation of obligations with
an international aspect. Contractual relations with an international element are regulated by
rules of international, EU and national origin, which use different methods of regulation.
Plurality of legislation makes the determination and subsequent application of the governing
law a relatively complex and challenging process. The objective of this thesis is to clarify
mutual relations of sources of regulation, explain solutions of their potential conflicts and
analyse key regulations in terms of their guiding principles, scope and methods of regulation.
The thesis mainly uses analytical and descriptive method and, in addition to the valid legislation
and professional literature, is based on case law. The thesis consists of six chapters.
The first chapter characterizes basic concepts and institutes which are of the utmost
importance for the purposes of this thesis. These basic concepts include function and
methodology of Private International Law, conflict rules, unified substantive law, international
element and connecting factors. This part of the thesis also examines the key concepts of
obligation, contract, delict (tort) and introduces the concept of autonomous interpretation of
terms. The second chapter is concerned with sources of Private International Law, principles of
their application, with their mutual relations and outlines solutions of their potential collisions.
The chapter also deals with the phenomenon of unification and harmonization of law. Chapter
three provides an overview of international conventions which include unified substantive and
conflict rules regarding contractual and non-contractual obligations. Substantial part of this
chapter focuses on international sale of goods, international conventions in the field of
international transport are also discussed. Chapters four and five constitute the most important
part of this thesis which is concerned with the EU conflict rules. Contractual obligations are
regulated by the Rome I Regulation, non-contractual obligations by the Rome II Regulation.
The thesis examines the reasons and developments leading to their adoption and the basic
values and principles on which they are based. It analyses scope of the Regulation, individual
connecting factors and scope of the applicable law. The last chapter deals with national
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regulation of the Private International Law Act. However, due to the existence of EU
regulations and international conventions, the national regulation is applied minimally.
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