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KAPITOLA II

JEDNOTNÉ PRAVIDLÁ

Článok 3

Voľba rozhodného práva

1. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia zmluvné 
strany. Voľba musí byť urobená výslovne alebo jasne preukázaná 
ustanoveniami zmluvy alebo okolnosťami prípadu. Zmluvné strany 
si môžu zvoliť právny poriadok, ktorým sa bude spravovať celá zmlu-
va alebo len jej časť.

2. Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť, že sa zmluva spra-
vuje iným právnym poriadkom ako právnym poriadkom, ktorým sa 
na základe predchádzajúcej voľby uskutočnenej podľa tohto článku 
alebo iných ustanovení tohto nariadenia spravovala dovtedy. Žiad-
na zmena a  doplnenie zvoleného rozhodného práva po uzatvorení 
zmluvy nemá vplyv na jej formálnu platnosť podľa článku  11 ani 
nemá nepriaznivý vplyv na práva tretích osôb.

3. Ak sa v čase voľby všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou nachá-
dzajú v inej krajine, než je krajina, ktorej právo sa zvolilo, voľba strán 
nemá vplyv na uplatnenie ustanovení práva tejto inej krajiny, od kto-
rých sa nemožno odchýliť dohodou.

4. Ak sa v  čase voľby všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou na-
chádzajú v  jednom alebo viacerých členských štátoch, voľba iného 
rozhodného práva stranami ako právneho poriadku členského štá-
tu nemá vplyv na uplatnenie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré 
sú prípadne vykonané v práve členského štátu konajúceho súdu a od 
ktorých sa nemožno odchýliť dohodou.

5. Existencia a platnosť dohody zmluvných strán o voľbe rozhodného 
práva sa posudzuje podľa ustanovení článkov 10, 11 a 13.
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Súvisiace ustanovenia

čl. 2, 4 až 10, 11, 13

Súvisiace vnútroštátne predpisy

zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom; zákon  
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Súvisiace predpisy práva Európskej únie

smernica Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov člen-
ských štátov, týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov

Súvisiace ustanovenia Rímskeho dohovoru

Článok 3

Voľba rozhodného práva

1. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia účastníci zmluvy. Voľba musí 
byť výslovná alebo musí dostatočne spoľahlivo vyplývať z ustanovení zmluvy alebo  
z okolností prípadu. Účastníci zmluvy si môžu zvoliť právny poriadok, ktorým sa 
bude spravovať celá zmluva alebo len jej časť.

2. Zmluvné strany si môžu kedykoľvek dohodnúť, že zmluva sa spravuje iným právom 
ako právom, ktorým sa na základe predchádzajúcej voľby podľa tohto článku alebo 
iných ustanovení tohto dohovoru spravovala dovtedy. Žiadna zmena zvoleného práva 
po uzatvorení zmluvy nemá vplyv na jej formálnu platnosť podľa článku 9 ani ne-
priaznivý vplyv na práva tretích osôb.

3. Voľba cudzieho práva účastníkmi, či už v spojení s voľbou cudzieho súdu alebo nie, 
pričom všetky ostatné prvky situácie v čase voľby majú väzbu len s jedným štátom, 
nemá vplyv na uplatnenie právnych predpisov tohto štátu, od ktorých sa nedá odchýliť 
dohodou strán a ktoré sa ďalej nazývajú len „imperatívne normy“.

4. Existencia a platnosť dohody účastníkov o voľbe rozhodného práva sa posudzuje po-
dľa ustanovení článku 8, 9 a 11.
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Súvisiace ustanovenia zákona o medzinárodnom  
práve súkromnom a procesnom

§ 9

Voľba práva

(1) Účastníci zmluvy môžu si zvoliť právo, ktorým sa majú spravovať ich vzájomné ma-
jetkové vzťahy, ak osobitný zákon neustanovuje inak; môžu tak urobiť i mlčky, ak nie je 
vzhľadom na okolnosti pochybnosť o prejavenej vôli.

(2) Pokiaľ z prejavu vôle účastníkov nevyplýva nič iné, neprizerá sa na kolízne ustanove-
nia zvoleného právneho poriadku.

KOMENTÁR
Článok 3 upravuje otázku voľby rozhodného práva, t. j. prípady, pri ktorých 

sa zmluvné strany na rozhodnom práve dohodli. Uvedený článok je založený 
na zmluvnej voľnosti strán, ktorá tvorí základný princíp súkromného práva aj 
základný princíp Nariadenia.47 „Sloboda strán zvoliť si rozhodné právo by mala 
byť jedným zo základných prvkov systému kolíznych noriem v oblasti zmluvných 
záväzkov.“48 Uvedený princíp je pevne zakorenený v právnych poriadkoch mno-
hých štátov.49

Dôraz kladený na zmluvnú slobodu strán a možnosť zvoliť si na základe do-
hody rozhodné právo prispieva k právnej istote zmluvných strán, keďže voľbou 
rozhodného práva si môžu zabezpečiť predvídateľnosť tohto zmluvného aspek-
tu.50 Pri absencii voľby je určenie rozhodného práva v prípade sporu ponechané 
na rozhodnutie súdu, ktorého záver nie je možné vždy jednoznačne predvídať. 
V prípade, ak existuje viacero alternatív ohľadom toho, súdy ktorého štátu majú 
v  danom prípade právomoc, stáva sa otázka určenia rozhodného práva ešte 
komplikovanejšia, keďže rôzne súdy môžu predmetnú otázku rozhodného prá-
va riešiť na základe rôznych pravidiel.

47 VAN CALSTER, G. European Private International Law. Oxford : Hart Publishing, 2013, s. 126.
48 Preambula Nariadenia, bod 11.
49 Giuliano-Lagarde správa, komentár k čl. 3, s. 15. V bode 1 je uvedené, že pravidlo, na základe ktorého 

sa zmluva riadi právom, ktoré si zmluvné strany zvolili, je súčasťou systému medzinárodného práva 
súkromného väčšiny štátov.

50 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 288.
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Napriek tomu, že zmluvná voľnosť je základným princípom, na ktorom je 
Nariadenie založené, táto sloboda nie je neobmedzená. Nariadenie vo viacerých 
ustanoveniach možnosť voľby limituje, a  to najmä z  dôvodu ochrany slabšej 
strany,51 dodržania základných princípov práva miesta konania sporu,52 ako aj 
z dôvodu obmedzenia aplikácie Nariadenia na situácie, v ktorých existuje me-
dzinárodný prvok.53

K odseku 1
Predmetné ustanovenie upravuje jednak formu, ktorú musí spĺňať dohoda 

zmluvných strán o voľbe práva, aby mohla byť platná, a zároveň rieši aj otázku 
možnosti aplikácie viacerých právnych poriadkov na tú istú zmluvu, tzv. inštitút 
dépeçage.

Forma dohody o voľbe práva
Čo sa týka formy, voľba rozhodného práva môže byť realizovaná buď výslov-

ne, alebo aj konkludentne,  no pri splnení určených podmienok. Výslovná forma 
voľby rozhodného práva zahŕňa písomnú, ako aj ústnu formu.54 Čo sa týka kon-
kludentnej formy, táto musí byť realizovaná spôsobom, že je jasne preukázaná 
ustanoveniami zmluvy alebo okolnosťami prípadu. Giuliano-Lagarde správa uvá-
dza55 príklady konkludentnej dohody o rozhodnom práve.56 

Zmluva môže byť uzatvorená na základe štandardného formulára, o kto-
rom je známe, že podlieha určitému právnemu poriadku, napríklad poistná 
zmluva podľa štandardného formulára námorného poistenia Lloyd’s. Druhým  

51 Napríklad obmedzenie v zmysle čl. 6, ktoré sa týka spotrebiteľských zmlúv; obmedzenie v zmysle čl. 8 
vo vzťahu k individuálnym pracovným zmluvám alebo limitácia týkajúca sa poistných zmlúv upravená  
v čl. 7 Nariadenia.

52 Uvedené sa týka aplikácie imperatívnych noriem podľa čl. 9 Nariadenia a výhrady verejného poriadku 
v zmysle čl. 21 Nariadenia. Za istých okolností Nariadenie chráni aj imperatívne normy inej krajiny ako 
tej, kde prebieha súdne konanie - pozri výklad k čl. 9(3).

53 Pozri komentár k čl. 3(3) a 3(4) Nariadenia.
54 Výslovná ústna dohoda o rozhodnom práve má teda rovnaký účinok ako písomná dohoda a (na rozdiel 

od dohody o právomoci súdov v zmysle nariadenia Brusel I) je platná. Môže však spôsobovať náročnej-
šiu dôkaznú situáciu, keďže v zásade je komplikovanejšie preukázať, že k voľbe práva ústnou formou 
skutočne došlo.

55 Napriek tomu, že Giuliano-Lagarde správa sa týka aplikácie Rímskeho dohovoru, uvedené závery ohľa-
dom konkludentnej dohody je možné použiť aj v prípade Nariadenia.

56 Giuliano-Lagarde správa, s. 17. V ďalšom texte sú uvedené príklady z predmetnej správy.
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príkladom je konkludentná voľba založená na predchádzajúcich dohodách 
zmluvných strán, ktoré obsahovali výslovnú voľbu práva, pričom neexistujú 
okolnosti indikujúce zmenu predchádzajúcej praxe zmluvných strán.

Takisto odkaz na ustanovenia právnych predpisov určitého štátu (napr. od-
kaz na slovenský Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník) predstavujú 
pomerne jednoznačnú okolnosť preukazujúcu konkludentnú voľbu rozhodné-
ho práva. Malo by sa však rozlišovať, akým spôsobom je referencia na ustano-
venia určitého právneho predpisu v zmluve uvedená. Pokiaľ je odkaz uvedený 
priamo v úvodných ustanoveniach zmluvy,57 malo by to predstavovať pomerne 
jednoznačnú indíciu konkludentnej voľby práva. Ak však úmyslom zmluvných 
strán bolo len odkázať na určitú reguláciu v zmysle práva daného štátu58 alebo 
inkorporovať do zmluvy určitý inštitút, ktorý existuje v cudzom právnom po-
riadku,59 toto samo osebe ešte nemusí predstavovať konkludentnú voľbu práva. 

Okrem toho môže voľba rozhodného práva vyplývať aj z výslovnej voľby prá-
va v súvisiacej transakcii medzi tými istými zmluvnými stranami.

Čo sa týka dohody o exkluzívnej právomoci súdov určitého štátu, táto môže 
takisto indikovať konkludentnú voľbu rozhodného práva, no v tomto prípade 
je potrebné brať ohľad aj na ostatné zmluvné ustanovenia a okolnosti prípadu. 
„Dohoda medzi stranami o výlučnej právomoci jedného alebo viacerých súdnych 
orgánov členského štátu na rozhodnutie sporov vyplývajúcich zo zmluvy by mala 
byť jedným z faktorov, ktoré treba zohľadniť pri rozhodovaní, či voľba práva bola 
jasne preukázaná.“60 Dohoda o výlučnej právomoci by teda nemala sama osebe 
automaticky znamenať aj voľbu príslušného rozhodného práva. Pri rozhodovaní 
o tom, či v takom prípade došlo aj k voľbe rozhodného práva, je voľbu výlučnej 
právomoci potrebné brať len ako jeden z  faktorov. Uvedené ustanovenie pre-
ambuly však z praktického hľadiska nie je veľmi nápomocné, keďže nie je zrej-
mé, akú „váhu“ je potrebné dohode o výlučnej právomoci prisudzovať. V kaž-
dom prípade voľba exkluzívnej právomoci súdov určitého štátu nepredstavuje 
prezumpciu konkludentnej voľby rozhodného práva.

57 Napríklad zmluva uzatvorená v zmysle konkrétneho zákona.
58 Napríklad, že zmluvné strany si splnia povinnosti vyplývajúce z verejnoprávnych predpisov daného štá-

tu. V uvedenom prípade môže prichádzať do úvahy aj inštitút dépeçage bližšie popísaný v druhej časti 
komentára k čl. 3(1).

59 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 312.

60 Preambula Nariadenia, bod 12.
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Čo sa týka obmedzenia citovaného ustanovenia preambuly Nariadenia na 
voľbu výlučnej právomoci súdov členského štátu, nevidíme dôvod rozlišovania 
medzi členskými a ostatnými štátmi. Z praktického hľadiska uvedené rozlišova-
nie aj tak nemá reálny dosah, keďže nezabraňuje možnosti brať dohodu o exklu-
zívnej právomoci súdov nečlenského štátu ako jeden z faktorov pri rozhodovaní 
o tom, či došlo ku konkludentnej voľbe práva. 

Vo vzťahu ku konkludentnej voľbe rozhodného práva je pre úplnosť potreb-
né poznamenať, že uvedené ustanovenie Nariadenia nemá byť použité zo stra-
ny súdu na vyvodzovanie voľby práva, ktorú by zmluvné strany mohli v danom 
prípade vykonať, pokiaľ neexistuje jasný zámer uskutočniť takúto voľbu.61 Iný-
mi slovami, konkludentná voľba musí jasne vyplývať z ustanovení zmluvy alebo 
okolností prípadu, inak sa na určenie rozhodného práva použije čl. 4 Nariadenia.

Dépeçage
Inštitút dépeçage umožňuje zmluvným stranám, aby sa dohodli na tom, že 

jednotlivé časti zmluvy sa budú riadiť rôznymi právnymi poriadkami. Zmluvné 
strany môžu vykonať osobitnú voľbu práva ku všetkým alebo len k niektorým 
častiam (resp. niektorej konkrétnej časti), pričom k ostatným častiam zmluvy 
voľbu práva neuskutočnia.62 Voľba práva týkajúca sa výhradne konkrétnej časti 
zmluvy neznamená automatickú prezumpciu voľby toho istého práva vo vzťahu 
k zvyšku zmluvy.63

Časť zmluvy, vo vzťahu ku ktorej bola vykonaná voľba práva, by mala byť od-
deliteľná a nezávislá od ostatných častí z právneho aj hospodárskeho hľadiska64 
a logicky konzistentná,65 aby sa zamedzilo vzniku vnútorných rozporov. Nie je 
napríklad možné podriadiť právo jednej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy 
inému rozhodnému právu ako právo druhej zmluvnej strany odstúpiť od tej istej 
zmluvy.66 

61 Giuliano-Lagarde správa, s. 17.
62 Uvedené vyplýva z gramatického výkladu čl. 3(1) druhej vety. Vo vzťahu k časti zmluvy, ku ktorej nebola 

vykonaná voľba rozhodného práva, sa toto právo určí podľa čl. 4 Nariadenia.
63 FAWCETT, J. J., CARRUTHERS, J. M., NORTH, P. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. 

Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 691.
64 Giuliano-Lagarde správa, s. 17.
65 FAWCETT, J. J., CARRUTHERS, J. M., NORTH, P. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. 

Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 691.
66 Giuliano-Lagarde správa, s. 17.
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Uvedené závery potvrdil aj Súdny dvor EÚ, ktorý vo vzťahu k aplikácii od-
lišného rozhodného práva na rôzne časti zmluvy vyslovil nasledovné: „Súd má 
pristúpiť k štiepeniu rozhodného práva v čo najmenej prípadoch… možnosť roz-
deliť zmluvu na niekoľko častí z dôvodu, aby sa mohlo uplatniť viacero práv, je 
v rozpore s cieľmi dohovoru a prichádza do úvahy len v prípade, keď zmluvu tvorí 
niekoľko častí, ktoré možno považovať za navzájom samostatné. Na preukázanie, 
že časť zmluvy môže podliehať inému právu, treba zistiť, či táto časť zmluvy má 
samostatný predmet v porovnaní so zvyškom zmluvy... časť zmluvy sa môže spra-
vovať iným právom, než je právo, ktoré sa uplatňuje na zvyšok zmluvy, len v prí-
pade, keď má jej predmet autonómny charakter.“67 Uvedený prípad sa síce týkal 
aplikácie čl. 4(1) Rímskeho dohovoru, spomenuté závery týkajúce sa inštitútu 
dépeçage je však možné aplikovať aj vo vzťahu k čl. 3(1).

K odseku 2
Článok 3(2) Nariadenia umožňuje zmluvným stranám zmeniť predchá-

dzajúce rozhodné právo, pričom táto zmena nemá vplyv na formálnu platnosť 
zmluvy. Takisto táto zmena nemôže nepriaznivo ovplyvniť práva tretích osôb.

Rozhodné právo je pritom možné zmeniť bez ohľadu na to, či predchádza-
júce rozhodné právo takúto zmenu pripúšťa. Otázka platnosti samotnej zmeny 
vyplýva priamo z Nariadenia.68

Možnosť zmeny rozhodného práva sa vzťahuje takisto na prípady, keď pred-
chádzajúce právo bolo určené voľbou a zmluvné strany chcú túto voľbu zmeniť, 
a na prípady, keď si zmluvné strany predchádzajúce rozhodné právo nedohodli 
a toto vyplýva z čl. 4 a nasl. Nariadenia.

Nariadenie v súlade s princípom zmluvnej slobody pritom umožňuje vyko-
nať zmenu rozhodného práva aj retrospektívne,69 t. j. ku dňu, ktorý predchádza 
dňu uskutočnenia zmeny rozhodného práva. Pokiaľ takáto zmena má nastať 
v priebehu súdneho konania, je otázkou národného procesného práva, či takúto 
možnosť alebo jej účinky limituje.70 V súvislosti so zmenou rozhodného práva 

67 Vec C-133/08, Intercontainer Interfrigo SC (ICF) proti Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV 
(2009), ECR I-9687, body 43, 45, 46, 48.

68 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 320.

69 Giuliano-Lagarde správa, s. 17.
70 Tamže.
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počas konania prebiehajúceho pred slovenskými súdmi je potrebné aplikovať 
ustanovenia § 140 a nasl. CSP, ktoré upravujú inštitút zmeny žaloby. Predovšet-
kým je dôležité poukázať na § 143 ods. 1 CSP, v zmysle ktorého „súd nepripustí 
zmenu žaloby, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom na 
konanie o zmenenej žalobe.“

Umožnenie zmeny rozhodného práva prináša so sebou určité riziká, ktoré sú 
adresované v druhej vete čl. 3(2). V prvom rade nemá zmena rozhodného práva 
žiadny vplyv na formálnu platnosť zmluvy, t. j. aj keď novozvolené rozhodné 
právo vyžaduje prísnejšiu formu, ktorá nebola v danom prípade dodržaná, ne-
spôsobuje to neplatnosť zmluvy. Uvedené sa však netýka materiálnej platnosti 
zmluvy. Zmluvné strany teda môžu voľbou rozhodného práva spôsobiť jej ne-
platnosť,71 a to z dôvodu jej rozporu s ustanoveniami novozvoleného rozhodné-
ho práva.72

Čo sa týka samotnej dohody o voľbe iného rozhodného práva, jej existencia 
a platnosť sa v zmysle čl. 3(5) Nariadenia posudzuje podľa ustanovení čl. 10, 11 
a 13.

Druhým rizikom je nepriaznivé ovplyvnenie práv tretích osôb ako dôsledok 
zmeny rozhodného práva. V tejto súvislosti čl. 3(2) upravuje, že akákoľvek zme-
na rozhodného práva nemôže mať nepriaznivý účinok na práva tretích osôb. 
Uvedené nevylučuje, aby zmena rozhodného práva pozitívne ovplyvnila práva 
tretích osôb.

Rizikom pri zmene rozhodného práva môže byť takisto snaha vyhnúť sa ko-
gentným ustanoveniam pôvodne zvoleného rozhodného práva.73 V tejto súvis-
losti ochranu pre „slabšie“ strany poskytujú ustanovenia čl. 6 až 8 Nariadenia.

K odseku 3
Účelom čl. 3(3) je obmedzenie možnosti zmluvných strán obchádzať ko-

gentné normy určitého štátu v prípade, že ide o čisto „domáci“ zmluvný vzťah, 
t. j. neexistuje žiadny relevantný cezhraničný prvok. Inými slovami povedané, 
71 FAWCETT, J. J., CARRUTHERS, J. M., NORTH, P. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. 

Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 693.
72 V zmysle čl. 10(1) Nariadenia, ktoré upravuje otázky vecnej platnosti, sa „existencia a platnosť zmluvy 

alebo akéhokoľvek jej ustanovenia určí podľa právneho poriadku, ktorým by sa podľa tohto nariadenia 
spravovala zmluva alebo jej ustanovenie v prípade ich platnosti.“

73 FAWCETT, J. J., CARRUTHERS, J. M., NORTH, P. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. 
Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 693.
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zmluvné strany sú limitované v  možnosti „zmedzinárodniť“ takýto zmluvný 
vzťah voľbou cudzieho práva, a tým obísť vnútroštátne kogentné normy.74

Preambula k uvedenému ustanoveniu uvádza nasledovné: „Ak sa vykoná 
voľba práva a všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou sa nachádzajú v inej 
krajine, než je krajina, ktorej právo sa zvolilo, voľba práva by nemala mať vplyv 
na uplatnenie ustanovení práva tejto krajiny, od ktorých sa nemožno odchýliť do-
hodou. Toto pravidlo by sa malo uplatniť, či už voľbu práva sprevádzala voľba 
súdneho orgánu, alebo nie.“75

Samotná voľba cudzieho práva v čisto „domácom“ zmluvnom vzťahu teda 
nespôsobuje neplatnosť takejto voľby, no kogentné normy štátu, v  ktorom sa 
nachádzajú všetky prvky súvisiace so situáciou, musia byť dodržané.

Dôležité je uviesť, že limitácia v zmysle čl. 3(3) sa vzťahuje len na situácie, 
kedy všetky relevantné prvky sa nachádzajú v inej krajine, ako je krajina, ktorej 
právo sa zvolilo. Ak teda existuje aspoň jeden „cezhraničný“ prvok, čl. 3(3) sa 
neaplikuje. Nie je zrejmé, aký význam má pojem súvisiace so situáciou. Grama-
tický výklad naznačuje, že relevantné prvky by mali byť predovšetkým tie, ktoré 
vyplývajú zo skutkového stavu (miesto plnenia, obvyklý pobyt zmluvných strán 
a  pod.).  Čo sa týka prvkov súvisiacich so zmluvou samotnou (jazyk zmluvy, 
miesto jej podpisu), rozhodnutie anglického súdu aplikujúceho čl. 3(3) Rímske-
ho dohovoru hodnotí, že pojem súvisiace so situáciou je širší ako pojem súvisiace 
so zmluvou, pričom zahŕňa aj tieto prvky.76 V každom prípade by žiadny z týchto 
prvkov nemal byť vytváraný „umelo“ (napr. v čisto domácom zmluvnom vzťahu 
uzatvoria zmluvné strany zmluvu v cudzom jazyku), keďže takýmto spôsobom 
by bolo možné ustanovenie čl. 3(3) kedykoľvek obísť.77

Dôležité je takisto poznamenať, že relevantné sú len prvky v čase voľby prá-
va. Akékoľvek cezhraničné prvky, ktoré vzniknú následne, nemajú vplyv na apli-
káciu čl. 3(3).

74 Van CALSTER, G. European Private International Law. Oxford : Hart Publishing, 2013, s. 91. 
75 Preambula Nariadenia, bod 15.
76 Rozhodnutie anglického súdu (High court, Queen’s Bench Division) vo veci Caterpillar Financial Servi-

ces Corp v SNC Passion (2004), EWHC 569 (Comm), bod 18.
77 LACKO, P. Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporoch s cudzím prv-

kom. Bratislava : Woters Kluwer, s. r. o., 2017, s. 32.
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K odseku 4
Článok 3(4) Nariadenia je založený na rovnakom princípe ako čl. 3(3) a slúži 

na limitáciu obchádzania kogentných noriem práva Európskej únie voľbou prá-
va nečlenského štátu v prípade, ak sa všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou 
nachádzajú v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

Inšpiráciou prijatia tohto ustanovenia bol do istej miery aj prípad Ingmar, 
na ktorý Komisia poukázala vo svojom návrhu,78 a v ktorom Súdny dvor EÚ 
rozhodol, že voľba práva štátu Kalifornia nemôže zbaviť obchodného zástup-
cu jeho práv vyplývajúcich zo smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986  
o koordinácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa samostatných ob-
chodných zástupcov.79

Článok 3(4) Nariadenia vyžaduje, aby všetky relevantné prvky súvisiace so 
situáciou sa nachádzali v určenom priestore, v tomto prípade v jednom alebo 
vo viacerých členských štátoch. Akonáhle sa niektorý z prvkov nachádza mimo 
členských štátov, čl. 3(4) sa neaplikuje.

Obdobne ako v prípade čl. 3(3), aj v čl. 3(4) môže byť problematický výklad 
pojmu „súvisiace so situáciou“. Gramatický výklad naznačuje, že relevantné prv-
ky by mali byť predovšetkým tie, ktoré vyplývajú zo skutkového stavu (miesto 
plnenia, obvyklý pobyt zmluvných strán a pod.). Čo sa týka prvkov súvisiacich 
so zmluvou samotnou (jazyk zmluvy, miesto jej podpisu), rozhodnutie anglic-
kého súdu aplikujúceho čl. 3(3) Rímskeho dohovoru hodnotí, že pojem „súvi-
siace so situáciou“ je širší ako pojem „súvisiace so zmluvou“, pričom zahŕňa aj 
tieto prvky.80 V  každom prípade by žiadny z  týchto prvkov nemal byť vytvá-
raný „umelo“ (napr. v zmluvnom vzťahu súvisiacom výlučne s členskými štát-
mi uzatvoria zmluvné strany zmluvu v jazyku, ktorý nie je oficiálnym jazykom 
Európskej únie), keďže takýmto spôsobom by bolo možné ustanovenie čl. 3(4) 
kedykoľvek obísť. 81

78 Vec C-381/98, Ingmar GB Ltd proti Eaton Leonard Technologies Inc (2000), ECR I-9305.
79 Je potrebné poznamenať, že v  danom prípade mal zastúpený obvyklý pobyt v  štáte Kalifornia, takže 

existoval relevantný cudzí prvok a čl. 3(4) Nariadenia (keby v danom čase existoval) by sa na uvedený 
prípad neaplikoval.

80 Rozhodnutie anglického súdu (High court, Queen’s Bench Division) vo veci Caterpillar Financial Servi-
ces Corp v SNC Passion (2004), EWHC 569 (Comm), bod 18.

81 LACKO, P. Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporoch s cudzím prv-
kom. Bratislava : Woters Kluwer, s. r. o., 2017, s. 32.



51

 ČLÁNOK 3

K odseku 5
Predmetné ustanovenie rieši problém týkajúci sa otázky, podľa akého práva 

je potrebné určiť existenciu a platnosť dohody zmluvných strán o voľbe rozhod-
ného práva. Na zodpovedanie uvedenej otázky je potrebné použiť ustanovenia 
čl. 10 (upravujúceho vecnú platnosť dohody o voľbe práva), čl. 11 (upravujúce-
ho formálnu platnosť dohody o voľbe práva) a čl. 13 Nariadenia (upravujúceho 
právnu nespôsobilosť fyzických osôb pri uzatváraní dohody o voľbe práva).

Vo vzťahu k existencii a platnosti dohody o voľbe práva z uvedených ustano-
vení konkrétne vyplýva, že:

(i) Existencia a platnosť [dohody o  voľbe práva) alebo akéhokoľvek jej usta-
novenia sa určí podľa právneho poriadku, ktorým by sa podľa tohto naria-
denia spravovala [dohoda o voľbe práva] alebo jej ustanovenie v prípade 
ich platnosti. Napriek tomu strana, aby preukázala, že s uzavretím [doho-
dy o voľbe práva] nesúhlasila, môže sa odvolať na právny poriadok krajiny 
svojho obvyklého pobytu, ak z okolností vyplýva, že by nebolo odôvodnené 
posudzovať účinky jej správania podľa uvedeného právneho poriadku.82

(ii) 1. [Dohoda o voľbe práva] uzavretá medzi osobami, ktoré sa nachádzajú 
alebo ktorých zástupcovia sa v čase jej uzavretia nachádzajú v tej istej kra-
jine, je formálne platná, ak spĺňa formálne požiadavky právneho poriadku, 
ktorým sa spravuje podľa tohto nariadenia, alebo právneho poriadku kraji-
ny, v ktorej sa uzavrela. 

 2. [Dohoda o voľbe práva] uzavretá medzi osobami, ktoré sa nachádzajú 
alebo ktorých zástupcovia sa v čase jej uzavretia nachádzajú v rôznych kra-
jinách, je formálne platná, ak spĺňa formálne požiadavky právneho poriad-
ku, ktorým sa spravuje podľa tohto nariadenia, alebo právneho poriadku 
ktorejkoľvek z krajín, v ktorých sa nachádza ktorákoľvek zo strán alebo jej 
zástupca v čase uzavretia [dohody o voľbe práva], alebo právneho poriadku 
krajiny obvyklého pobytu ktorejkoľvek zo strán v uvedenom čase.83

(iii)  Pri [dohode o voľbe práva] uzatvorenej osobami, ktoré sa nachádzajú v tej 
istej krajine, sa môže fyzická osoba, ktorá by podľa právneho poriadku tej-
to krajiny mala právnu spôsobilosť, dovolávať svojej právnej nespôsobilosti 
podľa právneho poriadku inej krajiny, len ak druhá zmluvná strana o tejto 

82 Čl. 10 Nariadenia. Pre bližší výklad pozri komentár k danému ustanoveniu.
83 Čl. 11 (1 a 2) Nariadenia. Pre bližší výklad pozri komentár k daným ustanoveniam.
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nespôsobilosti v čase uzavretia [dohody o voľbe práva] vedela, alebo o nej 
nevedela z nedbanlivosti.84

JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA EÚ

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. novembra 2000 vo veci C-381/98, Ingmar GB Ltd 
proti Eaton Leonard Technologies Inc (neoficiálny preklad): Články 17 a 18 smernice 
Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúce sa samostatných obchodných zástupcov, ktoré zaručujú určité práva obchodným 
zástupcom po ukončení zmlúv o zastúpení, sa musia uplatňovať vtedy, keď obchodný zá-
stupca vykonával svoju činnosť v členskom štáte, hoci zastúpený je usadený v nečlenskom 
štáte a ustanovenie zmluvy určuje, že zmluva sa má riadiť právnymi predpismi tohto štátu.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2009 vo veci C-133/08, Intercontainer 
Interfrigo SC (ICF) proti Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV: 42. V tejto 
súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 4 ods. 1 druhej vety [Rímskeho] dohovoru 
sa časť zmluvy výnimočne môže spravovať právom, ktoré sa odlišuje od práva uplatňova-
ného na zvyšok zmluvy, pokiaľ táto časť má užšiu väzbu s iným štátom odlišným od štátu, 
s ktorým sa spájajú iné časti zmluvy.

43. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že predpis upravujúci rozdelenie zmluvy je 
výnimkou. V tejto súvislosti Giulianova a Lagardeova správa uvádza, že slovo „výnimoč-
ne“ uvedené v článku 4 ods. 1 poslednej vete „sa má vykladať… v tom zmysle, že súd má 
pristúpiť k štiepeniu rozhodného práva v čo najmenej prípadoch“.

44. V súvislosti so zisťovaním podmienok, na základe ktorých súd môže uskutočniť 
rozdelenie zmluvy, treba konštatovať, že cieľom dohovoru, ako už bolo spomenuté v úvod-
ných pripomienkach v  bodoch 22 a  23 tohto rozsudku, je zvýšiť úroveň právnej istoty 
posilnením dôvery v  stabilitu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami. Tento cieľ 
nemožno dosiahnuť, ak systém určovania rozhodného práva nie je jasný a ak tento systém 
nie je predvídateľný s určitou mierou istoty.

45. Ako uviedol generálny advokát v bodoch 83 a 84 návrhov, možnosť rozdeliť zmlu-
vu na niekoľko častí z dôvodu, aby sa mohlo uplatniť viacero práv, je v rozpore s cieľmi do-
hovoru a prichádza do úvahy len v prípade, keď zmluvu tvorí niekoľko častí, ktoré možno 
považovať za navzájom samostatné.

48. Na základe uvedených úvah treba na druhú časť druhej otázky, ako aj na tretiu 
a  štvrtú otázku odpovedať, že článok 4 ods. 1 druhá veta [Rímskeho] dohovoru sa má 
vykladať v tom zmysle, že časť zmluvy sa môže spravovať iným právom, ako je právo, ktoré 
sa uplatňuje na zvyšok zmluvy, len v prípade, keď má jej predmet autonómny charakter.

84 Čl. 13 Nariadenia. Pre bližší výklad pozri komentár k danému ustanoveniu.
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ROZHODNUTIA ANGLICKÝCH SÚDOV

Rozhodnutie anglického súdu (High court, Queen’s Bench Division) vo veci Ca-
terpillar Financial Services Corp v SNC Passion (neoficiálny preklad): 18. Ustanovenie 
článku 3(1) [Rímskeho dohovoru, v súčasnosti čl. 3(1) Nariadenia – pozn. autora] posky-
tuje stranám slobodu voľby práva, ktorá sa vzťahuje na dohodu, ktorú vykonávajú. Člá-
nok 3(3) [Rímskeho dohovoru, v súčasnosti čl. 3(3) Nariadenia – pozn. autora] stanovuje 
výnimku v prípade, ak je dohoda úplne vnútroštátna, takže cieľom voľby cudzieho práva je 
obísť kogentné pravidlá krajiny, ktorej jedinej sa transakcia týka. Ak však existujú iné prv-
ky, okrem ustanovenia o voľbe práva a právomoci, týkajúce sa situácie v čase uzatvorenia 
dohody, ktoré sú spojené s inými krajinami, dohoda nie je vnútroštátnou dohodou týka-
júcou sa iba jednej krajiny. Článok 3(3) sa neuplatňuje. Treba poznamenať, že článok 3(3)  
odkazuje na prvky „relevantné pre situáciu“, ktoré sú širšie ako „prvky relevantné pre 
zmluvu“, ktoré sú opäť odlišné a oveľa širšie ako „prvky relevantné pre kogentné pravidlá“ 
práva ktorejkoľvek krajiny.

Článok 4

Rozhodné právo pri absencii voľby
1. Pokiaľ nedošlo k voľbe rozhodného práva pre zmluvu v súlade s člán-

kom 3 a bez toho, aby boli dotknuté články 5 až 8, právo, ktorým sa 
spravuje zmluva, sa určuje takto:
a) zmluva o predaji tovaru sa spravuje právnym poriadkom krajiny ob-

vyklého pobytu predajcu;
b) zmluva o poskytovaní služieb sa spravuje právnym poriadkom kra-

jiny obvyklého pobytu poskytovateľa služieb;
c) zmluva, ktorej predmetom je vecné právo k nehnuteľnosti alebo ná-

jom nehnuteľnosti, sa spravuje právnym poriadkom krajiny, kde sa 
nehnuteľnosť nachádza;

d) bez ohľadu na písmeno c) nájom nehnuteľnosti uzavretý na dočasné 
súkromné použitie na obdobie maximálne šiestich po sebe nasledu-
júcich mesiacov sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého 
pobytu prenajímateľa za predpokladu, že nájomca je fyzická osoba 
a má svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine;

e) zmluva o franšíze sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklé-
ho pobytu franšízanta;

f) zmluva o  distribúcii sa spravuje právnym poriadkom krajiny ob-
vyklého pobytu distribútora;
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g) zmluva o predaji tovaru dražbou sa spravuje právnym poriadkom 
krajiny, kde sa koná dražba, ak také miesto možno určiť;

h) zmluva uzavretá v  rámci multilaterálneho systému, ktorý spája 
alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupo-
vať a predávať finančné nástroje v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 
smernice 2004/39/ES v súlade s nediskrečnými pravidlami a ktorý sa 
spravuje jediným právnym poriadkom, sa spravuje týmto právnym 
poriadkom.

2. Ak sa na zmluvu nevzťahuje odsek 1 alebo ak sú prvky zmluvy po-
kryté viac ako jedným z písmen a) až h) odseku 1, zmluva sa spravuje 
právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu zmluvnej strany, kto-
rá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu.

3. Ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu 
väzbu s  inou krajinou, než je krajina uvedená v  odseku  1 alebo 2, 
uplatní sa právny poriadok tejto inej krajiny.

4. Ak podľa odsekov 1 alebo 2 nie je možné určiť rozhodné právo, zmlu-
va sa spravuje právnym poriadkom krajiny, s  ktorou má najužšiu 
väzbu.

Súvisiace ustanovenia

čl. 2, 3, 5 až 8, 12, 19

Súvisiace vnútroštátne predpisy

zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom; zákon  
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Súvisiace predpisy práva EÚ

smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspek-
toch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Súvisiace medzinárodné zmluvy

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru zo 14. júna 1974; CISG
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Súvisiace ustanovenia Rímskeho dohovoru

Článok 4

Rozhodné právo pri absencii voľby

1. V rozsahu, v ktorom nedošlo k voľbe rozhodného práva pre zmluvu podľa článku 3, 
zmluva sa spravuje právnym poriadkom štátu, s ktorým má najužšiu väzbu. Ak je 
však časť zmluvy oddeliteľná od jej zostatku a táto časť má užšiu väzbu s iným štátom, 
možno ju výnimočne posudzovať podľa právneho poriadku tohto iného štátu.

2. S výhradou ustanovenia odseku 5 tohto článku platí domnienka, že zmluva má naj-
užšiu väzbu so štátom, kde má účastník zmluvy, ktorý má uskutočniť plnenie charak-
teristické pre zmluvu, obvyklý pobyt v čase uzatvorenia zmluvy alebo v prípade zapí-
sanej alebo nezapísanej právnickej osoby, svoju ústrednú správu. Ak sa však zmluva 
uzatvorí v rámci výkonu obchodnej činnosti alebo povolania tohto účastníka, tak platí 
domnienka, že zmluva má najužšiu väzbu s tým štátom, kde sa nachádza jeho hlavná 
prevádzkáreň alebo, ak má podľa zmluvy plnenie poskytnúť iná prevádzkáreň ako 
hlavná prevádzkáreň, so štátom, kde sa nachádza táto iná prevádzkáreň.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 tohto článku, ak predmetom zmluvy je právo 
k nehnuteľnosti alebo právo na užívanie nehnuteľnosti, platí domnienka, že zmluva 
má najužšiu väzbu so štátom, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

4. Domnienka podľa odseku 2 sa nevzťahuje na zmluvu o preprave tovaru. Pri tejto 
zmluve, ak štát, kde má prepravca v čase uzatvorenia zmluvy hlavnú prevádzkáreň, 
je zároveň štátom, kde sa nachádza miesto nakladania alebo vykladania tovaru alebo 
hlavná prevádzkáreň odosielateľa, potom platí domnienka, že zmluva má najužšiu 
väzbu s týmto štátom. Na účely tohto odseku sa zmluvy o prevádzke dopravného pro-
striedku na jednu cestu a iné zmluvy, ak ich hlavným predmetom je preprava tovaru, 
považujú za zmluvy o preprave tovaru.

5. Odsek 2 sa neuplatní, ak nemožno určiť charakteristické plnenie, a domnienky odseku 
2, 3 a 4 sa neuplatnia, ak z celkových okolností vyplýva, že zmluva má užšiu väzbu  
s iným štátom.

Súvisiace ustanovenia zákona o medzinárodnom práve súkromnom  
a procesnom

§ 10

(1) Ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym 
poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu.
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(2) Vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, sa spravidla spravujú:
a) kúpne zmluvy a zmluvy o diele právom miesta, kde je sídlo (bydlisko) predávajú-

ceho alebo zhotoviteľa diela v čase uzavretia zmluvy;
b) zmluvy o nehnuteľnostiach právom miesta, kde je nehnuteľnosť;
c) zmluvy o doprave (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy a pod.) právom mies-

ta, kde má dopravca alebo zasielateľ sídlo alebo bydlisko v čase uzavretia zmluvy;
d) poistné zmluvy, vrátane zmluvy o poistení nehnuteľností, právom sídla (bydliska) 

poisťovateľa v čase uzavretia zmluvy;
e) príkazné zmluvy a im podobné právom miesta, kde má sídlo (bydlisko) ten, kto 

vykonáva príkaz, v čase uzavretia zmluvy;
f) zmluvy o obchodnom zastúpení a zmluvy o sprostredkovaní právom miesta, kde 

má sídlo (bydlisko) osoba, pre ktorú zástupca alebo sprostredkovateľ vykonáva 
činnosť, v čase uzavretia zmluvy;

g) zmluvy o viacstranných výmenných obchodoch právnym poriadkom, použitie 
ktorého najlepšie zodpovedá usporiadaniu týchto vzťahov ako celku.

(3) Iné zmluvy sa spravujú, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, spravidla právnym 
poriadkom štátu, v ktorom obidve strany majú sídlo (bydlisko); ak nemajú sídlo (bydlisko) 
v tom istom štáte a ak sa zmluva uzaviera medzi prítomnými, právnym poriadkom miesta, 
kde bola zmluva uzavretá; ak sa zmluva uzavrela medzi neprítomnými, právnym poriad-
kom sídla (bydliska) príjemcu návrhu na uzavretie zmluvy.

(4) Záväzkové vzťahy súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou sa spravujú slovenským práv-
nym poriadkom, ibaže právo, ktoré by bolo inak rozhodné, poskytuje spotrebiteľovi lepšiu 
ochranu jeho práv.

KOMENTÁR
Účelom čl. 4 je určiť rozhodné právo v prípade, ak sa na ňom zmluvné strany 

nedohodli. Nariadenie prinieslo výraznú zmenu prístupu v porovnaní s Rím-
skym dohovorom, ktorého zodpovedajúca úprava (čl. 4) bola považovaná za 
komplikovanú kombináciu flexibility a rigidnosti, pričom prinášala štruktúru, 
ktorá bola nevhodne komplikovaná a neistá.85 Nová úprava v zmysle Nariade-
nia sa vybrala cestou väčšej právnej istoty tým, že pre stanovené druhy zmlúv  
vytvorila prezumpciu konkrétneho rozhodného práva [čl. 4(1) Nariadenia], 
pričom istá miera flexibility a prihliadnutia na okolnosti konkrétneho prípadu 
ostala zachovaná [čl. 4(2) Nariadenia].

85 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 336.
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Podmienky aplikácie čl. 4
Základnou podmienkou aplikácie čl. 4 je skutočnosť, že zmluvné strany sa na 

rozhodnom práve nedohodli v zmysle čl. 3 (t. j. neexistuje výslovná ani konklu-
dentná dohoda o rozhodnom práve).

Ďalším predpokladom je to, že zmluvný vzťah nespadá pod osobitnú úpravu 
podľa čl. 5 až 8, teda nejde o zmluvu o preprave, spotrebiteľskú zmluvu, poist-
nú zmluvu ani individuálnu pracovnú zmluvu, pri ktorých sa rozhodné právo 
určuje na základe osobitných pravidiel stanovených v  predmetných článkoch 
Nariadenia.

Pre úplnosť je potrebné poukázať aj na čl. 25(1) Nariadenia, v zmysle ktoré-
ho: „Nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie medzinárodných dohovorov, kto-
rých zmluvnou stranou je jeden alebo viacero členských štátov v čase prijatia tohto 
[Nariadenia] a ktoré ustanovujú kolízne normy pre zmluvné záväzky.“ Pre bližší 
výklad pozri komentár k čl. 25(1) Nariadenia.

Postup pri aplikácii čl. 4
Základný postup pri určovaní rozhodného práva v zmysle čl. 4 je nasledov-

ný. Po prvé, pokiaľ je danú zmluvu možné zaradiť pod niektorý zmluvný typ 
v zmysle čl. 4(1), vychádza sa z prezumpcie rozhodného práva uvedenej pri da-
nej konkrétnej zmluve. Po druhé, ak príslušnú zmluvu nie je možné zaradiť pod 
žiadny zmluvný typ uvedený v čl. 4(1) alebo ak sú prvky predmetnej zmluvy po-
kryté viacerými typmi vymenovanými v čl. 4(2), prezumpcia rozhodného prá-
va vychádza z obvyklého pobytu zmluvnej strany, ktorá má uskutočniť plnenie 
charakteristické pre zmluvu.86 Po tretie, ak nie je možné určiť rozhodné právo 
podľa predchádzajúcich dvoch pravidiel, „zmluva sa spravuje právnym poriad-
kom krajiny, s ktorou má najužšiu väzbu.“87 Po štvrté, určenie rozhodného práva 
v zmysle čl. 4(1), resp. 4(2) vytvára len prezumpciu, ktorá sa neuplatní v prípade, 
„ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou 
krajinou.“88

86 Čo predstavuje plnenie charakteristické pre zmluvu, je bližšie vysvetlené v komentári k čl. 4(2).
87 Čl. 4(4) Nariadenia.
88 Čl. 4(3) Nariadenia.
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K odseku 1
Ustanovenie čl. 4(1) vytvára prezumpcie rozhodného práva pre najčastej-

šie typy zmlúv. Tieto prezumpcie sú založené na obvyklom pobyte jednej zo 
zmluvných strán (obvyklý pobyt predajcu, obvyklý pobyt poskytovateľa služieb, 
obvyklý pobyt franšízanta, obvyklý pobyt distribútora), resp. na mieste, ktoré je 
v zmysle Nariadenia požadované pre daný zmluvný typ za najrelevantnejšie (má 
najužší vzťah s danou zmluvou). Tieto prezumpcie sa v zmysle čl. 4(3) Naria-
denia neuplatnia, ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne 
užšiu väzbu s inou krajinou ako krajinou určenou na základe prezumpcie.

Na úvod komentára k čl. 4(1) Nariadenia je potrebné uviesť, že pojmy v ňom 
použité by mali byť vykladané v súlade s identickými pojmami použitými v na-
riadení Brusel I, ktoré už Súdny dvor EÚ v rámci svojej rozhodovacej činnosti 
bližšie špecifikoval.89

K odseku 1 písm. a) (zmluva o predaji tovaru)
Vo vzťahu k definícii pojmu zmluva o predaji tovaru v zmysle čl. 4(1)(a) Na-

riadenia je v prvom rade potrebné vychádzať zo štruktúry Nariadenia. Z uvede-
ného vyplýva, že pokiaľ pôjde o spotrebiteľskú zmluvu v zmysle čl. 6 Nariade-
nia, o zmluvu o franšíze podľa čl. 4(1)(e) alebo o zmluvu o distribúcii v súlade  
s čl. 4(1)(f) Nariadenia, uplatnia sa tieto osobitné ustanovenia, a  to napriek 
tomu, že predmetné zmluvy napĺňajú (vo väčšej či menšej miere) charakteristic-
ké znaky zmluvy o predaji tovaru.90

Ďalej platí, že „pokiaľ ide o rozhodné právo v prípade absencie voľby, pojmy  
‚poskytovanie služieb‘ a ‚predaj tovaru‘ by sa mali vykladať takisto ako pri uplatňo-
vaní článku 5 nariadenia (ES) č. 44/2001 (v súčasnosti čl. 7 nariadenia Brusel I –  
pozn. autora), ak sa na predaj tovaru a poskytovanie služieb vzťahuje uvedené na-
riadenie.“91 Pri určovaní, či ide o zmluvu o predaji tovaru je teda možné použiť 
rovnaký výklad a judikatúru ako v prípade nariadenia Brusel I. Pojem „predaj 
tovaru“ je pritom potrebné interpretovať autonómne, t. j. bez ohľadu na jeho 
definíciu v zmysle národného práva.92

89 Van CALSTER, G. European Private International Law. Oxford : Hart Publishing, 2013, s. 137.
90 V tejto súvislosti je možné odkázať na analogický postup pri aplikácii všeobecnej zmluvy o poskytovaní 

služieb na jednej strane a zmluve o franšíze a zmluve o distribúcii na druhej strane. V zmysle bodu 17 
preambuly Nariadenia platí: „Hoci zmluva o franšíze a zmluva o distribúcii sú zmluvami o službách, uplat-
ňujú sa na ne osobitné pravidlá.“

91 Preambula Nariadenia, bod 17.
92 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016,  
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Súdny dvor EÚ už pritom mal príležitosť tento pojem bližšie vymedziť, a to 
vo vzťahu k jeho odlíšeniu s poskytnutím služieb. V tejto súvislosti je relevantná 
predovšetkým otázka, či pod „predaj tovaru“ sa má zaradiť aj zmluva, pri ktorej 
predmet predaja sa ešte len má vyhotoviť alebo vyrobiť a  akú relevanciu má 
okolnosť, že kupujúci dodal predávajúcemu materiál, z ktorého sa má predmet 
predaja vyhotoviť. 

K otázke tovaru, ktorý sa ešte len má vyhotoviť alebo vyrobiť, Súdny dvor 
EÚ konštatoval: „Kvalifikovanie zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, 
ktorý musí predajca najprv vyhotoviť alebo vyrobiť, upravujú niektoré ustanove-
nia práva Únie a medzinárodného práva, ktoré môžu usmerniť výklad potrebný 
k pojmom ‚predaj tovaru’.“93 Súdny dvor EÚ následne odkázal na úpravu v zmy-
sle čl. 3(1) CISG, čl. 1(4) smernice 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady  
z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na 
spotrebný tovar a čl. 6 Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru zo  
14. júna 1974. Uvedené predpisy je teda možné použiť pri interpretácii pojmu 
„predaj tovaru“.94 Platí, že „tovar, ktorý sa má dodať, sa musí vopred vyhotoviť 
alebo vyrobiť, nemení kvalifikáciu predmetnej zmluvy ako zmluvy o predaji to-
varu.“95

Vo vzťahu k zmluvám, pri ktorých kupujúci dodal materiál, z ktorého sa má 
tovar vyhotoviť, Súdny dvor EÚ, naopak, uviedol: „Ak kupujúci dodal celý mate-
riál, z ktorého je tovar vyhotovený, alebo jeho podstatnú časť, môže táto skutočnosť 
viesť v prospech kvalifikácie zmluvy ako ‚zmluvy o poskytovaní služieb‘. Naopak, 
v opačnom prípade, keď kupujúci materiál nedodal, existuje silná pravdepodob-
nosť, že by bola zmluva charakterizovaná ako ‚zmluva o predaji tovaru‘.“96

Na záver Súdny dvor EÚ zhodnotil ešte tretí rozlišovací faktor medzi zmlu-
vami o predaji tovaru a poskytovaní služieb: „zodpovednosť dodávateľa môže byť 
tiež skutočnosťou, ktorú možno zohľadniť pri kvalifikácii záväzku, ktorý charak-
terizuje predmetnú zmluvu. Pokiaľ je predávajúci zodpovedný za kvalitu a súlad 

s. 57 – 58.
93 Vec C-381/08, Car Trim GmbH proti KeySafety Systems Srl (2010), ECR I-1255, bod 34.
94 Napriek tomu, že Súdny dvor EÚ na uvedené medzinárodné dohovory a smernicu Európskej únie odká-

zal len v súvislosti s otázkou, či tovar je už v čase uzatvorenia zmluvy vyhotovený alebo vyrobený, uvede-
né naznačuje, že súd má tendenciu vykladať pojem predaj tovaru spôsobom, ktorý tento inštitút celkovo 
harmonizuje tak v rámci práva Európskej únie, a zároveň aj zo širšieho medzinárodného hľadiska.

95 Tamže, bod 38.
96 Tamže, bod 40.
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tovaru so zmluvou, ktorý je výsledkom jeho činnosti, táto zodpovednosť vedie 
k prevahe kvalifikácie ako ‚zmluvy o predaji tovaru‘. Naopak, pokiaľ predávajúci 
je zodpovedný len za správnu činnosť podľa pokynov kupujúceho, táto skutočnosť 
vedie skôr v prospech kvalifikácie ‚zmluvy o poskytovaní služieb‘.“

Tovar
V  súvislosti s  vymedzením zmluvy o  predaji tovaru je potrebné definovať 

aj pojem „tovar“. Predmetnú definíciu nenájdeme v Nariadení, je však možné 
vychádzať z definície uvedenej v smernici 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.97 
V  zmysle čl. 2(3) predmetnej smernice predstavuje tovar „akýkoľvek hmotný 
hnuteľný predmet s výnimkou predmetov predávaných na základe výkonu exekú-
cie alebo na základe iných zákonných rozhodnutí; voda, plyn a elektrina sa pova-
žujú za ‚tovar‘ v zmysle tejto smernice, keď sa predávajú v obmedzenom objeme 
alebo v určenom množstve.“ 

Za tovar sa teda nebudú považovať nehnuteľnosti ani predmety predávané 
v exekučnom konaní alebo na základe iných zákonných rozhodnutí. Takisto by 
tovarom nemali byť práva duševného vlastníctva, peniaze a cenné papiere.98

Naopak, súčasťou pojmu „tovar“ by mali byť poľnohospodárske produkty, 
potraviny, komodity, dobytok a odpad, a to bez ohľadu na to, či je, alebo nie je 
recyklovateľný,99 a voda, plyn a elektrina, keď sa predávajú v obmedzenom obje-
me alebo v určenom množstve.

Predaj
Takisto ako pojem „tovar“ je potrebné vymedziť aj pojem „predaj“. V  tej-

to súvislosti je rovnako možné vychádzať zo smernice 2011/83/EÚ o právach 
spotrebiteľov, ktorá v čl. 2(5) definuje kúpnu zmluvu, za ktorú sa považuje „aká-
koľvek zmluva, na základe ktorej [predávajúci] prevedie alebo sa zaviaže previesť 
vlastníctvo tovaru na [kupujúceho] a [kupujúci] uhradí alebo sa zaviaže uhradiť 
jeho cenu, a to vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tovar aj služby.“

97 Súdny dvor EÚ už skôr naznačil [pozri citovanú vec C-381/08, Car Trim GmbH proti KeySafety Systems 
Srl (2010), ECR I-1255], že pojem predaj tovaru má byť vykladaný v súlade s  inými predpismi práva 
Európskej únie.

98 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 369.

99 Tamže, s. 367.
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Pod pojem „predaj“ by na základe toho nemali spadať darovacie zmluvy100 
alebo zmluvy o  nájme. Keďže charakteristickým znakom predaja je zabezpe-
čenie prevodu vlastníctva k  tovaru za úhradu kúpnej ceny, pod pojem predaj 
nebudú zahrnuté ani zámenné zmluvy (tzv. barter).101

Určenie rozhodného práva
Pokiaľ sa na základe uvedeného výkladu dôjde k záveru, že v danom prípade 

ide o zmluvu o predaji tovaru, rozhodné právo sa určí na základe obvyklého 
pobytu102 predávajúceho. V tejto súvislosti nie sú vôbec relevantné ani miesto 
dodania tovaru, ani obvyklý pobyt kupujúceho.

Pre úplnosť opätovne zdôrazňujeme, že ide len o prezumpciu, pričom v prí-
pade, ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva o predaji má zjavne 
užšiu väzbu s  inou krajinou, ako je krajina obvyklého pobytu predávajúceho, 
uplatní sa právny poriadok tejto inej krajiny.103

K odseku 1 písm. b) (zmluva o poskytovaní služieb)
Takisto ako v prípade zmluvy o predaji tovaru, aj v prípade zmluvy o po-

skytovaní služieb je v prvom rade potrebné vychádzať zo štruktúry Nariadenia. 
Pokiaľ existuje pre daný zmluvný typ osobitná úprava v Nariadení, čl. 4(1)(b) 
sa nepoužije, a  to ani v prípade, že daná zmluva napĺňa charakteristické zna-
ky zmluvy o poskytovaní služieb. V zmysle preambuly Nariadenia platí: „Hoci 
zmluva o franšíze a zmluva o distribúcii sú zmluvami o službách, uplatňujú sa na 
ne osobitné pravidlá.“104

Z  uvedeného vyplýva, že ak pôjde o  zmluvu o  franšíze podľa čl. 4(1)(e),  
o zmluvu o distribúcii v súlade s čl. 4(1)(f), o zmluvu o preprave v zmysle čl. 5,  
o  spotrebiteľskú zmluvu v zmysle čl. 6 alebo poistnú zmluvu na základe čl. 7  

100 Rozhodné právo pri darovacej zmluve by sa malo posúdiť na základe čl. 4(2) Nariadenia. Pre bližší vý-
klad pozri komentár k predmetnému ustanoveniu.

101 Pri zámenných zmluvách nebude pri určení rozhodného práva v  zásade možné použiť ani čl. 4(2), 
teda  určiť rozhodné právo podľa obvyklého pobytu zmluvnej strany uskutočňujúcej charakteristické 
plnenie pre zmluvu. Na základe toho bude potrebné postupovať podľa čl. 4(4) Nariadenia a  rozhod-
né právo určiť podľa najužšej väzby zmluvy s konkrétnou krajinou. Pre bližší výklad pozri komentár  
k čl. 4(2) a 4(4).

102 Pre výklad k pojmu obvyklý pobyt pozri komentár k čl. 19 Nariadenia.
103 Čl. 4(3) Nariadenia.
104  Preambula Nariadenia, bod 17.
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Nariadenia, uplatnia sa tieto osobitné ustanovenia, a to napriek tomu, že pred-
metné zmluvy v  konkrétnom prípade napĺňajú znaky zmluvy o  poskytovaní 
služieb.

Pri hodnotení, či ide o zmluvu o poskytovaní služieb, je v zmysle preambuly 
Nariadenia možné využiť výklad a judikatúru Súdneho dvora EÚ vytvorenú pri 
interpretácii nariadenia Brusel I: „pokiaľ ide o rozhodné právo v prípade absencie 
voľby, pojmy ‚poskytovanie služieb‘ a ‚predaj tovaru‘ by sa mali vykladať takisto 
ako pri uplatňovaní článku 5 nariadenia (ES) č. 44/2001 (v súčasnosti čl. 7 na-
riadenia Brusel I – pozn. autora), ak sa na predaj tovaru a poskytovanie služieb 
vzťahuje uvedené nariadenie.“105

Služba
Vo vzťahu k vymedzeniu zmluvy o poskytovaní služieb je potrebné definovať 

pojem „služba“. Na základe usmernenia Súdneho dvora EÚ „pojem služby za-
hŕňa prinajmenšom to, že strana, ktorá ich poskytuje, vykonáva určitú činnosť za 
odmenu.“106 Dôležité v tomto ohľade je práve to, že by malo ísť o aktívnu činnosť, 
nie o právne vzťahy, ktorých podstata je založená na pasivite.107 Slovami Súd-
neho dvora EÚ: „Pokiaľ ide o... existenciu činnosti, z judikatúry Súdneho dvora 
vyplýva, že toto kritérium si vyžaduje uskutočnenie pozitívnych úkonov, a nie iba 
zdržanie sa určitého konania.“108

Príkladom zmluvy nespadajúcej pod zmluvu o poskytovaní služieb z dôvodu 
absencie aktívnej činnosti je licenčná zmluva na práva duševného vlastníctva. 
„Zmluva, ktorou držiteľ práva duševného vlastníctva za odmenu postúpi svojej 
zmluvnej strane právo vykonávať ho, nezahŕňa... činnosť. Takouto zmluvou sa to-
tiž držiteľ poskytovaného práva druhej zmluvnej strane výlučne zaväzuje, že ne-
spochybní výkon tohto práva touto zmluvnou stranou... držiteľ práva duševného 
vlastníctva poskytnutím práva výkonu nevykonáva žiadne plnenie a zaväzuje sa 
výlučne nechať druhú zmluvnú stranu slobodne vykonávať uvedené právo. V tejto 
súvislosti je bezvýznamné, že zmluvná strana poskytovateľa je alebo nie je povinná 
vykonávať postúpené práva duševného vlastníctva.“109

105 Preambula Nariadenia, bod 17.
106 Vec C-518/99, Richard Gaillard proti Alaya Chekili (2001), ECR I-02771, bod 17.
107 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016,  

s. 58.
108 Vec C-9/12, Corman-Collins SA proti La Maison du Whisky SA, ECLI:EU:C:2013:860, bod 38.
109 Vec C-533/07, Falco Privatstifftung a iní proti Gisela Weller-Lindhorst (2009), ECR I-3327, body 30 – 32.
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Pre poriadok je v tejto súvislosti potrebné spomenúť aj zmluvu o nájme hnu-
teľných vecí, ktorá by sa z dôvodu nedostatku aktívnej činnosti takisto nemala 
považovať za zmluvu o poskytovaní služieb.110

Okrem aktívnej činnosti predstavuje druhý charakteristický znak služby od-
mena poskytnutá za túto činnosť. K uvedenému Súdny dvor EÚ konštatoval, 
že nie je potrebné, aby táto odmena predstavovala striktne len peňažnú sumu: 
„Pokiaľ ide o druhé kritérium, a to odmenu poskytnutú za činnosť, treba zdôraz-
niť, že ju nemožno chápať v striktnom zmysle vyplatenia peňažnej sumy. Takéto 
obmedzenie totiž neprikazuje ani veľmi všeobecné znenie článku 5 bodu 1 písm. b) 
druhej zarážky nariadenia [44/2001; v súčasnosti čl. 7(1)(b) druhá zarážka na-
riadenia Brusel I – pozn. autora], ani súlad s  cieľmi blízkosti a  jednotnosti.“111 
Uvedené predstavuje rozdiel so zmluvou o predaji tovaru v zmysle čl. 4(1)(a) 
Nariadenia, ktorá vyžaduje úhradu kúpnej ceny v peniazoch.112

Určenie rozhodného práva
V prípade, ak sa na základe konkrétnych okolností prípadu dôjde k záveru, 

že ide o zmluvu o poskytovaní služieb v zmysle čl. 4(1)(b) Nariadenia, prezu-
muje sa, že rozhodným právom je právny poriadok krajiny obvyklého pobytu 
poskytovateľa služieb. Miesto poskytovania služieb a obvyklý pobyt príjemcu 
služieb sú pritom irelevantné.

Uvedená prezumpcia sa neaplikuje, ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, 
že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, pričom v takom prípade sa 
uplatní právny poriadok tejto inej krajiny.113

K odseku 1 písm. c) (zmluva, ktorej predmetom je vecné právo 
k nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti)

Na úvod je potrebné uviesť, že Nariadenie sa nevzťahuje na vecné prá-
va.114 Rozhodné právo vo vzťahu k vecným právam je potrebné určiť na základe 
vnútroštátneho medzinárodného práva súkromného. V  Slovenskej republike 

110 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 59.
111 Tamže, bod 39.
112 V opačnom prípade by išlo buď o darovaciu zmluvu (ak by sa neplatila žiadna cena), zámennú zmluvu 

(ak by za tovar bol poskytnutý iný tovar), alebo inú (nepomenovanú) zmluvu.
113 Čl. 4(3) Nariadenia.
114 Giuliano-Lagarde správa, s. 10.
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v zmysle § 5 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v tejto 
súvislosti platí: „Vecné práva k nehnuteľnostiam i k hnuteľným veciam sa spravu-
jú, pokiaľ v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch nie je ustanovené inak, 
právom miesta, kde je vec.“ 

Pokiaľ ide o  zmluvy, ktorých predmetom sú vecné práva k  nehnuteľnosti, 
Nariadenie sa použije len na určenie rozhodného práva vo vzťahu k záväzkovým 
právam, ktoré sú súčasťou týchto zmlúv (napr. povinnosť uhradiť kúpnu cenu). 
Nariadenie sa však nepoužije na určenie rozhodného práva, ktorým sa spravujú 
vecné práva.

Čo sa týka vymedzenia zmlúv, ktorých predmetom je vecné právo k nehnu-
teľnosti, Nariadenie pojem vecné právo k nehnuteľnosti nedefinuje. Ako pomôc-
ku je však možné použiť vymedzenie predmetného pojmu na základe judikatúry 
k nariadeniu Brusel I.115 

Základným znakom vecných práv, ktorý ich odlišuje od záväzkových práv, 
je, že vecné práva pôsobia voči všetkým (erga omnes), zatiaľ čo záväzkové práva 
je možné uplatniť len voči dlžníkovi.116 Súdny dvor EÚ sa pritom vo viacerých 
prípadoch zaoberal otázkou, či sa špecifický druh žaloby týka vecných práv  
k nehnuteľnostiam. V tejto súvislosti však napriek tomu zostáva značná miera 
právnej neistoty,117 keďže vecné práva sú v členských štátoch regulované rozdiel-
ne, pričom Súdny dvor EÚ sa snaží vymedziť ich jednotnú definíciu na účely 
predpisov európskeho práva.

Konkrétne, odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľnosti a následné vy-
máhanie náhrady škody sa nepovažujú za vecné práva. V tomto prípade ide len 
o uplatnenie (záväzkového) práva voči konkrétnej osobe (in personam) a nejde 
o vecné právo k nehnuteľnosti, ktoré pôsobí erga omnes.118 Vecným právom ta-
kisto nie je právo na úhradu kúpnej ceny za nehnuteľnosť. Medzi vecné práva 
nepatrí ani právo, na základe ktorého veriteľ napáda prevod nehnuteľnosti vy-
konaný dlžníkom s  úmyslom ukrátiť uspokojenie jeho pohľadávky (tzv. actio 

115 Napriek tomu, že Nariadenie v tejto súvislosti výslovne neodkazuje na použitie tohto pojmu v súlade 
s nariadením Brusel I, nie je dôvod vytvárať novú definíciu. Pozri aj McPARLAND, M. The Rome I Re-
gulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford University Press, 2015, s. 382.

116 Vec C-518/99, Richard Gaillard proti Alaya Chekili (2001), ECR I-02771, bod 17.
117 DICKINSON, A., LEIN, E. The Brussels I Regulation Recast. Oxford : Oxford University Press, 2015,  

s. 262.
118 Tamže, bod 18.
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pauliana).119 Takisto by sa za vecné práva nemali považovať práva súvisiace so 
zabránením obťažovania škodlivinami alebo rizika tohto obťažovania vo vzťahu 
k pozemkom, t. j. susedské práva: „žaloba o ukončenie obťažovania škodlivinami –  
podľa okolností preventívnej povahy... nevychádza ani z nezhôd, ktorých predme-
tom by bolo vecné právo k nehnuteľnosti. Základ tejto žaloby síce spočíva na ujme 
spôsobenej na vecnom práve k nehnuteľnosti, no vecná a nehnuteľná povaha tohto 
práva má v tomto kontexte len okrajový význam.“120 Článok 4(1)(c) Nariadenia 
by sa nemal aplikovať ani na zmluvy o výstavbe alebo oprave nehnuteľnosti.121

Čo sa týka zmlúv, ktorých predmetom je nájom nehnuteľnosti, Súdny dvor 
EÚ uviedol, že nájom zahŕňa podmienky týkajúce sa nadobudnutia držby; pod-
mienky týkajúce sa užívania veci; povinnosti prenajímateľa a nájomcu ohľadom 
udržiavania veci; trvanie nájmu a  navrátenie držby prenajímateľovi; nájomné 
a náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, napríklad úhradu za vodu, plyn 
a  elektrinu.122 Súčasťou zmluvy o  nájme nehnuteľností môžu byť aj iné práva 
a povinnosti týkajúce sa nájmu, napríklad povinnosť nájomcu udržiavať pred-
met nájmu v riadnom stave a odstrániť všetky vady, ktoré spôsobil.123 Pokiaľ však 
ide o práva a povinnosti, ktoré len súvisia s nájmom (napr. zabezpečenie uby-
tovania cestovnou kanceláriou počas dovolenky),124 tieto by nemali spadať pod 
úpravu v zmysle čl. 4(1)(c) Nariadenia.125 Pokiaľ ide teda o práva a povinnosti, 
ktoré sú síce obsiahnuté v nájomnej zmluve, ale priamo s ňou nesúvisia, na také-
to práva a povinnosti by sa čl. 4(1)(c) Nariadenia nemal aplikovať.126

Určenie rozhodného práva
Ak v danom prípade predmetom zmluvy je vecné právo k nehnuteľnosti alebo 

nájom nehnuteľnosti, rozhodné právo sa určí na základe čl. 4(1)(c),127 v zmysle  

119 Vec C-115/88, Mario P. A. Reichert a iní proti Dresdner Bank (1990), ECR I-00027, bod 15.
120 Vec C-343/04, Spolková krajina Horné Rakúsko proti ČEZ a.s. (2006), ECR I-4557, bod 40.
121 Giuliano-Lagarde správa, s. 21.
122 Vec C-241/83, Erich Rösler proti Horst Rottwinkel (1985), ECR 99, bod 27.
123 Vec C-8/98, Dansommer A/S proti Andreas Götz (2000), ECR I-00393, bod 24.
124 Vec C-280/90, Elisabeth Hacker proti Euro-Relais GmbH (1992), ECR I-01111, body 14 – 15.
125 Vec C-8/98, Dansommer A/S proti Andreas Götz (2000), ECR I-00393, bod 22.
126 K ustanoveniu čl. 4(1)(c) zatiaľ chýba potrebná judikatúra, no nie je dôvod, prečo by sa vo vzťahu 

k  definícii nájmu nehnuteľnosti mal súd odkláňať od vymedzenia tohto pojmu vyplývajúceho  
z citovaných rozhodnutí k nariadeniu Brusel I (resp. predpisom, ktoré mu predchádzali).

127 Ako bolo uvedené, ide o určenie rozhodného práva vo vzťahu k záväzkovým právam, ktoré sú súčasťou 
takejto zmluvy. Vecné práva nespadajú pod rozsah pôsobnosti Nariadenia.
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ktorého sa prezumuje, že rozhodným právom je právny poriadok krajiny, kde sa 
nehnuteľnosť nachádza. Je potrebné zdôrazniť, že ide len o prezumpciu, ktorá sa 
neaplikuje, ak zo všetkých okolností veci je zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu 
väzbu s inou krajinou, pričom v takom prípade sa uplatní právny poriadok tejto 
inej krajiny.128 Takisto majú zmluvné strany možnosť zvoliť si v zmysle čl. 3 Na-
riadenia iné rozhodné právo ako právo určené podľa miesta, kde sa nehnuteľ-
nosť nachádza. Toto právo sa však bude aplikovať len na záväzkové práva, ktoré 
sú súčasťou zmluvy.

Vo vzťahu k zmluvám, ktorých predmetom je vecné právo k nehnuteľnos-
tiam, sa zdá nezvyčajné, aby sa na daný prípad aplikovalo iné právo ako právo, 
kde sa nehnuteľnosť nachádza. Pred prijatím Nariadenia (a pred ním Rímskeho 
dohovoru) mnohé z členských štátov uplatňovali vo vzťahu k nehnuteľnostiam 
striktné pravidlo, že rozhodné právo môže byť len právo, kde sa nehnuteľnosť 
nachádza. Existovalo však viacero štátov, v ktorých rozhodné právo určené po-
dľa miesta nehnuteľnosti predstavovalo len prezumpciu.129 K uvedenému prí-
stupu sa priklonila aj úprava na základe Nariadenia. Je však potrebné uviesť, že 
rozhodné právo v zmysle Nariadenia sa bude aplikovať len na záväzkové práva, 
ktoré sú súčasťou zmluvy. Zároveň v zmysle čl. 11(5) Nariadenia platí, že „zmlu-
va, ktorej predmetom je vecné právo k nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, 
podlieha, pokiaľ ide o jej formu, právnemu poriadku krajiny, v ktorej sa nachá-
dza nehnuteľnosť.“130 Bude teda potrebné dodržať formálne požiadavky zmluvy  
v zmysle právneho poriadku podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. 
Okrem toho, rozhodné právo vo vzťahu k samotnému procesu zápisu vecného 
práva v príslušnom registri nie je regulované Nariadením. V Slovenskej repub-
like sa v zmysle § 7 ZoMPS ustanovenia o zápisoch do verejných kníh platné  
v mieste, kde nehnuteľnosť je, použijú i vtedy, keď právny dôvod vzniku, zániku, 
obmedzenia alebo prevodu knihového práva sa posudzuje podľa iného právneho 
poriadku. Zápis do katastra nehnuteľností teda v Slovenskej republike prebieha 
podľa slovenského právneho poriadku.

128 Čl. 4(3) Nariadenia. No vzhľadom na silnú spätosť nehnuteľnosti s miestom, kde sa nachádza, je apliká-
cia tohto ustanovenia (ktoré vyžaduje zjavne užšiu väzbu s inou krajinou) nepravdepodobná.

129 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 380 – 381.

130 Podmienkou je, že takáto norma sa v súvislosti s formou zmluvy uplatňuje bez ohľadu na krajinu uzav-
retia zmluvy a bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa zmluva spravuje, a nie je možné sa od nej 
odchýliť dohodou.
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Z  uvedeného vyplýva, že aj pokiaľ si zmluvné strany zvolia iné rozhodné 
právo ako právo určené podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, nevylúčia 
tým aplikáciu tohto práva vo vzťahu k vecným právam a takisto ani vo vzťahu 
k forme zmluvy a procesu zápisu v príslušnom registri. Voľba iného práva, hoci 
je možná a platná, teda spôsobí aplikáciu dvoch rôznych právnych poriadkov na 
tú istú transakciu a s tým spojené zbytočné komplikácie.131 

Čo sa týka nájmu nehnuteľností, tento v zásade nepodlieha zápisu v osobit-
ných registroch, takže voľba iného práva ako práva miesta, kde sa nehnuteľ-
nosť nachádza, by nemala spôsobovať výrazné komplikácie. No ohľadom formy 
zmluvy platí tá istá úprava, ako je uvedené skôr [čl. 11(5) Nariadenia], aj vo 
vzťahu k nájmu nehnuteľností.

K odseku 1 písm. d) (nájom nehnuteľnosti uzavretý na dočasné 
súkromné použitie)

Takisto ako v prípade úpravy nariadenia Brusel I,132 aj v prípade Nariadenia 
sa pri dočasnom súkromnom používaní nehnuteľnosti aplikuje osobitné pra-
vidlo [a nie čl. 4(1)(c) Nariadenia]. Podmienky použitia úpravy v zmysle čl. 4(1)
(d) sú nasledovné. 

Po prvé, musí ísť o dočasné užívanie nehnuteľnosti na obdobie maximálne 
šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. V prípade, že ide o opakované užíva-
nie nehnuteľnosti v periodických obdobiach (timesharingová zmluva) a pokiaľ 
nebude jednotlivé obdobie presahovať šesť mesiacov, v zmysle gramatického vý-
kladu bude táto podmienka splnená, a to bez ohľadu na to, či po sčítaní jednot-
livých období užívania bude hranica šiestich mesiacov prekročená. Po druhé, je 
potrebné, aby išlo o súkromné užívanie nehnuteľnosti. Pokiaľ je teda nehnuteľ-
nosť prenajatá na podnikateľské účely, čl. 4(1)(d) sa nepoužije. Po tretie, nájom-
ca musí byť fyzická osoba. A po štvrté, obidve zmluvné strany (prenajímateľ aj 
nájomca) musia mať obvyklý pobyt v tej istej krajine.

131 SCHMIDT, C. U. a kol. Real Property Law and Procedure in the European Union. Würzburg : Deutsches 
Notarinstitut, 2005, s. 84.

132 Čl. 24(1) druhá veta Nariadenia.
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Určenie rozhodného práva
Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, na určenie rozhodného práva sa ne-

použije čl. 4(1)(c), a to napriek tomu, že ide o nájom nehnuteľnosti, ale osobit-
ná úprava v zmysle čl. 4(1)(d). V takom prípade sa prezumuje, že rozhodným 
právom je právny poriadok krajiny obvyklého pobytu prenajímateľa (a zároveň 
obvyklého pobytu nájomcu), a to bez ohľadu na miesto, kde sa nachádza nehnu-
teľnosť. Za daných okolností sa krajina obvyklého pobytu obidvoch zmluvných 
strán v  zmysle Nariadenia považuje za krajinu s  najužšou väzbou s  daným 
zmluvným vzťahom. Keďže obidve zmluvné strany majú obvyklý pobyt v tej is-
tej krajine, považuje sa za prijateľnejšie aplikovať na krátkodobý nájomný vzťah 
právo krajiny spoločného obvyklého pobytu ako právo určené podľa miesta, kde 
sa nehnuteľnosť nachádza.

Takisto ako v prípade čl. 4(1)(c), aj v tomto prípade uvedená úprava ustano-
vuje len prezumpciu, ktorá sa neaplikuje, ak je zo všetkých okolností veci zrej-
mé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, pričom v takom prípade 
sa uplatní právny poriadok tejto inej krajiny.133

K odseku 1 písm. e) (zmluva o franšíze)
Článok 4(1)(e) obsahuje osobitnú úpravu vo vzťahu k zmluve o franšíze, na 

ktorú sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o zmluvách o poskytovaní služieb: 
„Hoci zmluva o franšíze a zmluva o distribúcii sú zmluvami o službách, uplatňujú 
sa na ne osobitné pravidlá.“134

Nariadenie síce nedefinuje zmluvu o franšíze, no základné znaky predmetnej 
zmluvy je možné nájsť v iných predpisoch práva Európskej únie. „Franchisingové 
dohody, okrem dohôd o priemyselnom franchisingu, sú najbežnejším príkladom, 
keď sa know-how na marketingové účely odovzdáva kupujúcemu. Franchisingové 
dohody obsahujú licencie na práva duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú ochran-
ných známok alebo značiek a know-how na použitie a distribúciu tovaru alebo 
poskytovanie služieb. Okrem licencie na práva duševného vlastníctva, poskytovateľ 
franchisingu obyčajne nadobúdateľovi franchisingu poskytuje počas trvania doho-
dy obchodnú alebo technickú pomoc, ako je obstarávanie služieb, školenie, pora-
denstvo v oblasti nehnuteľností, finančné plánovanie atď. Licencia a pomoc tvoria 

133 Čl. 4(3) Nariadenia.
134 Preambula Nariadenia, bod 17.
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neoddeliteľnú súčasť obchodnej metódy, ktorá je predmetom franchisingu.“135 Po-
dobne je možné použiť ako pomôcku definíciu z nariadenia Komisie o uplat-
ňovaní čl. 85(3) ZEHS na zmluvy o franchisingu,136 v zmysle ktorého „zmluva 
o franšíze znamená dohodu, podľa ktorej jeden podnik, poskytovateľ franšízingu, 
udeľuje druhému, franšízantovi, výmenou za priamu alebo nepriamu finančnú 
protihodnotu právo využívať franšízu na účely uvádzania určitých druhov tovaru 
a/alebo služieb na trh; zahŕňa aspoň povinnosti týkajúce sa: (i) používania spoloč-
ného názvu alebo obchodného mena a jednotnej prezentácie zmluvných priesto-
rov a/alebo dopravných prostriedkov, (ii) informovanie poskytovateľa franšízingu 
franšízantovi o know-how a (iii) nepretržité poskytovanie obchodnej alebo technic-
kej pomoci zo strany poskytovateľa franšízy franšízantovi počas trvania zmluvy.“

Z uvedeného vyplýva, že základnými znakmi zmluvy o franšíze sú: (i) po-
skytovateľ franšízy (franšízor) udelí druhej zmluvnej strane (franšízantovi) 
právo predávať tovary alebo poskytovať služby na základe systému vytvorenom 
franšízorom; (ii) súčasťou tohto systému sú najčastejšie ochranné známky a iné 
označenia franšízora, pod ktorými vystupuje aj franšízant; (iii) súčasťou systé-
mu franšízanta je aj vytvorené know-how; (iv) franšízor poskytuje franšízantovi 
obchodnú alebo technickú pomoc počas trvania zmluvy a (v) franšízant kontro-
luje požiadavky svojho systému zavedeného u franšízora.

Určenie rozhodného práva
Uvedené znaky nie sú úplne striktné (zmluva o franšízingu môže mať via-

cero variácií vyplývajúcich z  konkrétneho prípadu), no pokiaľ sa na základe 
celkového zhodnotenia dôjde k záveru, že ide o zmluvu o franšíze, aplikuje sa 
na určenie rozhodného práva čl. 4(1)(e) Nariadenia, v zmysle ktorého je roz-
hodným právom právny poriadok krajiny obvyklého pobytu franšízanta. Miesto 
realizácie zmluvy ani obvyklý pobyt franšízora pritom nie sú relevantné.

Uvedená úprava vychádza z predpokladu, že franšízant je slabšia zmluvná 
strana, ktorú je potrebné chrániť. No vzhľadom na skutočnosť, že čl. 4(1)(e) Na-
riadenia nezabraňuje, aby si zmluvné strany zvolili ľubovoľné rozhodné právo 
v zmysle čl. 3, je otázne, či je táto forma ochrany slabšej strany efektívna.

135 Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach 2010/C 130/01, bod 43.
136 Nariadenie Komisie (EHS) č. 4087/88 z 30. novembra 1988 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na 

kategórie zmlúv o franchisingu, čl. 1(3)(b). Uvedené nariadenie bolo síce už zrušené, ale pre účely zade-
finovania základných znakov zmluvy o franšíze je stále použiteľné.
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Na záver je potrebné uviesť, že uvedená úprava ustanovuje len prezumpciu, 
ktorá sa neaplikuje, ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne 
užšiu väzbu s inou krajinou, pričom v takom prípade sa uplatní právny poriadok 
tejto inej krajiny.137

K odseku 1 písm. f) (zmluva o distribúcii)
Vo vzťahu k zmluve o distribúcii obsahuje Nariadenie osobitnú úpravu a na 

prípady spadajúce pod čl. 4(1)(f) sa nepoužije ani regulácia týkajúca sa zmluvy 
o  predaji tovaru, ani regulácia ohľadom zmluvy o  poskytovaní služieb: „Hoci 
zmluva o franšíze a zmluva o distribúcii sú zmluvami o službách, uplatňujú sa na 
ne osobitné pravidlá.“138

Zmluva o distribúcii má spoločné znaky so zmluvou o predaji tovaru aj so 
zmluvou o poskytovaní služieb a je potrebné ju od týchto zmlúv odlíšiť. V tejto 
súvislosti Súdny dvor EÚ uviedol: „pojem [distribučná zmluva],139 ktorý vnútro-
štátny súd používa vo svojich prejudiciálnych otázkach, nie je vymedzený v prá-
ve Únie a v práve členských štátov môže označovať rôzne situácie. Napriek tomu 
akokoľvek rôznorodé by boli [distribučné zmluvy] v obchodnej praxi, povinnosti, 
ktoré ustanovujú, sa odvíjajú od účelu tohto typu zmlúv, ktorým je zabezpečiť dis-
tribúciu tovarov poskytovateľa oprávnenia na predaj. Na tento účel sa poskytovateľ 
oprávnenia na predaj zaväzuje predať výhradnému predajcovi, ktorého si na tento 
účel vybral, tovar, na ktorý výhradný predajca podá objednávku, aby uspokojil 
dopyt zákazníkov, zatiaľ čo výhradný predajca sa zaväzuje kúpiť od poskytova-
teľa oprávnenia na predaj tovar, ktorý bude potrebovať. Podľa analýzy, ktorá je 
všeobecne akceptovaná v práve členských štátov, [distribučná zmluva] má podobu 
rámcovej zmluvy, ktorá stanovuje všeobecné podmienky uplatniteľné v budúcnosti 
na vzťahy medzi poskytovateľom oprávnenia na predaj a výhradným predajcom, 
pokiaľ ide o ich povinnosti dodávania a/alebo zásobovania a prípravu nadväzujú-
cich kúpnych zmlúv... je časté, že účastníci zmluvy dohodnú tiež osobitné zmluvné 

137 Čl. 4(3) Nariadenia.
138 Preambula Nariadenia, bod 17.
139 Slovenský preklad uvedeného rozsudku používa pojem „zmluva o výhradnom predaji“. Iné jazykové ver-

zie však vychádzajú z pojmu „distribučná zmluva“: napríklad v anglickej verzii je použitý pojem „distri-
bution contract“ a v nemeckej verzii pojem „Vertriebsvertrag“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dis-
tribučná zmluva nemusí mať charakter výhradnosti, ako je uvedený v predmetnom rozhodnutí. Ostatné 
znaky spomínané Súdnym dvorom EÚ je však možné aplikovať na všeobecné definovanie distribučnej 
zmluvy.
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podmienky týkajúce sa distribúcie tovaru, ktorý predáva poskytovateľ oprávnenia 
na predaj, zo strany výhradného predajcu.“140

Súdny dvor EÚ ďalej uvádza, že typická zmluva o distribúcii je charakterizo-
vaná „rámcovou dohodou, ktorej predmetom je záväzok dodávania a zásobova-
nia uzavretý do budúcna dvomi hospodárskymi subjektmi, týkajúci sa osobitných 
zmluvných podmienok týkajúcich sa distribúcie tovaru, ktorý predáva poskytova-
teľ oprávnenia na predaj, zo strany výhradného predajcu.“141

Z uvedeného vyplýva, že zmluva o distribúcii je v podstate rámcová zmluva, 
ktorou si zmluvné strany medzi sebou dohodnú základné podmienky nasledov-
ných jednotlivých dodávok tovaru alebo poskytnutí služieb, pričom zmluvné 
strany si dohodnú aj podmienky následného predaja, resp. poskytnutia služieb 
ďalším zákazníkom v obchodnom reťazci. Pokiaľ sa však zmluvný vzťah obme-
dzuje na nadväzujúce zmluvy, z ktorých každá má za predmet dodávku a pre-
vzatie tovaru, takáto zmluva ešte nespadá pod definíciu zmluvy o distribúcii.142 
Inými slovami povedané, zmluva o  distribúcii je niečo viac ako len rámcová 
kúpna zmluva alebo rámcová zmluva o poskytovaní služieb a musí obsahovať aj 
ďalšie podmienky týkajúce sa distribúcie tovaru.

Určenie rozhodného práva
Pokiaľ sa na základe celkového zhodnotenia dôjde k záveru, že ide o zmluvu 

o  distribúcii, aplikuje sa na určenie rozhodného práva čl. 4(1)(f) Nariadenia, 
v zmysle ktorého je rozhodným právom právny poriadok krajiny obvyklého po-
bytu distribútora. Miesto realizácie distribúcie ani obvyklý pobyt druhej zmluv-
nej strany pritom nie sú relevantné.

Uvedená úprava vychádza z  predpokladu, že distribútor je slabšia zmluv-
ná strana, ktorú je potrebné chrániť. No vzhľadom na skutočnosť, že čl. 4(1)(f)  
Nariadenia nezabraňuje, aby si zmluvné strany zvolili ľubovoľné rozhodné prá-
vo v zmysle čl. 3, je otázne, či je táto forma ochrany slabšej strany efektívna.

Na záver je potrebné uviesť, že uvedená úprava ustanovuje len prezumpciu, 
ktorá sa neaplikuje, ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne 
užšiu väzbu s inou krajinou, pričom v takom prípade sa uplatní právny poriadok 
tejto inej krajiny.143

140 Vec C-9/12, Corman-Collins SA proti La Maison du Whisky SA, ECLI:EU:C:2013:860, body 26 – 28.
141 Tamže, bod 36.
142 Tamže, bod 36.
143 Čl. 4(3) Nariadenia.
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K odseku 1 písm. g) (zmluva o predaji tovaru dražbou)
Úprava čl. 4(1)(g) Nariadenia týkajúca sa predaja tovaru na dražbe tvorí lex 

specialis k regulácii podľa čl. 4(1)(a), ktorý sa vzťahuje na predaj tovaru vo vše-
obecnosti. Napriek tomu, že Súdny dvor EÚ zatiaľ bližší výklad k predmetnému 
ustanoveniu neposkytol, je možné sa vyjadriť k základným všeobecným pod-
mienkam jeho aplikácie.

Článok 4(1)(g) sa vzťahuje na akúkoľvek dražbu, pričom jej formu ďalej ne-
limituje. Z uvedeného vyplýva, že môže ísť o dražbu verejnú, ale aj súkromnú. 
Takisto by pod uvedené ustanovenie mala spadať aj tzv. holandská dražba, pri 
ktorej sa vyvolávacia cena nezvyšuje, ale, naopak, znižuje. Článok 4(1)(g) takisto 
nevyžaduje, aby sa dražobník a účastníci dražby nachádzali fyzicky na jednom 
mieste, dražba teda môže prebiehať aj na diaľku. Podmienkou aplikácie čl. 4(1)(g)  
je však to, že v danom prípade musí byť možné určiť miesto konania dražby. 
Pokiaľ prebieha dražba na diaľku (napr. cez internet) a nie je možné určiť jej 
miesto, predmetné ustanovenie Nariadenia by sa nemalo aplikovať.

Je potrebné upozorniť, že čl. 4(1)(g) sa vzťahuje len na predaj tovaru.144 Ne-
bude sa teda aplikovať na dražbu nehnuteľností alebo služieb.

Určenie rozhodného práva
V prípade predaja tovaru na základe dražby je rozhodným právom právny 

poriadok krajiny, kde sa koná dražba, ak také miesto možno určiť. Miesto kona-
nia dražby by pritom malo byť miesto, v ktorom dražobník prijíma ponuky dra-
žiteľov a rozhoduje o udelení príklepu.145 Určenie uvedeného miesta môže byť 
problematické v prípade internetovej aukcie. Ak nie je možné určiť miesto, kde 
dražobník prijíma ponuky a udeľuje príklep, je potrebné aplikovať všeobecnú 
úpravu vzťahujúcu sa na predaj tovaru v zmysle čl. 4(1)(a) Nariadenia.

Na záver je potrebné uviesť, že uvedená úprava ustanovuje len prezumpciu, 
ktorá sa neaplikuje, ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne 
užšiu väzbu s inou krajinou, pričom v takom prípade sa uplatní právny poriadok 
tejto inej krajiny.146

144 Pre bližšie vymedzenie pojmu „tovar“ pozri komentár k čl. 4(1)(a) Nariadenia.
145 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 2015, s. 411.
146 Čl. 4(3) Nariadenia.
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K odseku 1 písm. h) (zmluva uzavretá v rámci multilaterálneho 
systému, ktorý spája alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých 
tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje)

Článok 4(1)(h) obsahuje veľmi špecifickú úpravu týkajúcu sa zmlúv v rámci 
multilaterálneho systému nakupovania a predaja finančných nástrojov. Uvede-
né ustanovenie vo vzťahu k definícii finančných nástrojov odkazuje na čl. 4(1)
(17) smernice MiFID, v zmysle ktorého finančné nástroje, okrem iného, zahŕ-
ňajú „prevoditeľné cenné papiere; nástroje peňažného trhu; podiely v podnikoch 
kolektívneho investovania; opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových 
mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových 
mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov, alebo 
finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti; opcie, 
futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty 
týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať 
v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti 
alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie); opcie, futures, swapy a iné de-
rivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za pred-
pokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF.“147

Čo sa týka multilaterálnych systémov nakupovania a  predaja, čl. 4(1)(h) 
pokrýva „regulované trhy a multilaterálne obchodné systémy uvedené v člán-
ku 4 smernice MiFID, a to bez ohľadu na to, či spočívajú na ústrednej zmluvnej 
strane.“148

Určenie rozhodného práva
Existuje predpoklad, že aplikácia čl. 4(1)(h) Nariadenia na určenie rozhod-

ného práva pri zmluvách uzatváraných v rámci multilaterálneho systému naku-
povania a predaja finančných nástrojov by mala byť výnimočná, a to z dôvodu, 
že rozhodné právo bude v zásade v takomto prípade určené voľbou v zmysle čl. 3 
Nariadenia. Ak by však nedošlo k voľbe práva, bude rozhodným právom právo, 
ktorým sa spravuje samotný multilaterálny systém, pokiaľ sa spravuje jediným 
právnym poriadkom.

147 Kompletný zoznam finančných nástrojov je uvedený v oddiele C prílohy I smernice MiFID.
148 Preambula Nariadenia, bod 18.
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Hoci uvedená úprava ustanovuje len prezumpciu, ktorá sa neaplikuje, ak zo 
všetkých okolností veci je zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou kra-
jinou, je nepravdepodobné, že uvedené zmluvy budú mať takúto zjavne užšiu 
väzbu s inou krajinou.

K odseku 2
Preambula objasňuje aplikáciu pravidla v  zmysle čl. 4(2) nasledovne: „Ak 

nedošlo k voľbe práva, rozhodné právo by sa malo určiť v súlade s pravidlom vyme-
dzeným pre konkrétny typ zmluvy. Ak zmluvu nemožno zaradiť do jedného z vy-
medzených typov alebo ak sú jej prvky pokryté viac ako jedným z vymedzených 
typov, mala by sa spravovať právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu strany, 
ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu. V prípade, že zmluva 
pozostáva zo súboru práv a povinností, ktoré možno zaradiť do viac ako jedného 
z vymedzených typov zmlúv, plnenie charakteristické pre zmluvu by sa malo určiť 
so zreteľom na ťažisko jej činnosti.“149

Článok 4(2) podobne ako čl. 4(1) Nariadenia ustanovuje prezumpciu roz-
hodného práva, no aplikuje sa až subsidiárne, ak nie je možné použiť čl. 4(1), 
a to buď z dôvodu, že zmluvu nie je možné zaradiť do žiadneho zo zmluvných 
typov uvedených v čl. 4(1), alebo ak sú prvky konkrétnej zmluvy pokryté viace-
rými z typových zmlúv uvedených v čl. 4(1).

Určenie rozhodného práva
Prvý druh prípadov, na ktoré sa čl. 4(2) aplikuje, sú zmluvy, ktoré nemôžu 

byť zaradené pod žiadny zmluvný typ uvedený v čl. 4(1), ide teda o inú zmluvu 
ako jednu z pomenovaných zmlúv v zmysle písm. a) až h) čl. 4(1) Nariadenia. 
V  takom prípade sa rozhodné právo určí podľa obvyklého pobytu tej zmluv-
nej strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu. Pojem 
„plnenie charakteristické pre zmluvu“ je pritom prevzatý z Rímskeho dohovo-
ru, pričom za takéto plnenie sa v zásade považuje to zmluvné plnenie, za ktoré 
druhá zmluvná strana uhrádza peňažnú odplatu, t. j. plnenie charakteristické 
pre zmluvu je v zásade nepeňažné plnenie.150 K uvedenému je potrebné uviesť, 
že môžu nastať situácie, keď obidve zmluvné strany poskytujú peňažné plne-
nie (zmluva o úvere), resp. obidve zmluvné strany poskytujú nepeňažné plnenie 
149 Preambula Nariadenia, bod 19.
150 Giuliano-Lagarde správa, s. 20.
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(zámenná zmluva). V  prípade zmluvy o  úvere by charakteristickým plnením 
bolo s  najväčšou pravdepodobnosťou plnenie veriteľa, ako plnenie, ktoré na-
pĺňa príslušnú hospodársku a  spoločenskú funkciu zmluvy.151 Pri zámenných 
zmluvách charakteristické plnenie v zásade nebude možné určiť, keďže obidve 
zmluvné strany si poskytujú špecifické nepeňažné plnenie. V takom prípade je 
potrebné postupovať podľa čl. 4(4) Nariadenia a rozhodné právo určiť na zákla-
de najužšej väzby zmluvy s určitou krajinou.

Druhý okruh prípadov, na ktoré sa aplikuje čl. 4(2), sa týka zmlúv pokry-
tých viac ako jednou z typových zmlúv podľa čl. 4(1). K uvedenému je potrebné 
poznamenať, že zatiaľ nie je zrejmé, do akej miery musia byť v určitej typovej 
zmluve vymedzenej v čl. 4(1) obsiahnuté prvky iného zmluvného typu, aby bolo 
možné aplikovať čl. 4(2). Prikláňame sa k záveru, že musí ísť o prvky, ktoré nie 
sú v danom prípade zanedbateľné, 152 napríklad zmluva o predaji tovaru, ktorý 
má byť aj nainštalovaný, by stále spadala pod čl. 4(1)(a) Nariadenia, no zmie-
šaná zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služieb, pričom 
žiadne z týchto plnení nie je vo vzťahu k druhému zanedbateľné, by spadala pod 
úpravu čl. 4(2).

Pokiaľ takéto „zmiešané“ zmluvy obsahujú prvky rôznych typových zmlúv, 
plnenie charakteristické pre zmluvu by sa malo určiť so zreteľom na ťažisko jej 
činnosti. Za týchto okolností môžu nastať dva rôzne varianty. Prvý, kedy nepe-
ňažné plnenie s prvkami rôznych typových zmlúv uskutočňuje tá istá zmluvná 
strana.153 Za takýchto podmienok sa zmluvná strana uskutočňujúca plnenie cha-
rakteristické pre zmluvu určí jednoduchým spôsobom, pričom pôjde o zmluv-
nú stranu poskytujúcu viaceré druhy nepeňažného plnenia. Druhý variant sa 
týka zmlúv, na základe ktorých obidve zmluvné strany poskytujú nepeňažné 
plnenie v zmysle typových zmlúv podľa čl. 4(1) Nariadenia. Pri týchto zmluvách 
je potrebné pri vyhľadávaní ťažiska činnosti zhodnotiť osobitne jednotlivé prvky 
zmluvy, ktoré umožnia identifikovať predmetné územné ťažisko.154 Je potrebné 

151 Tamže. Hospodárskou a spoločenskou funkciou úverovej zmluvy je poskytnutie „nadbytočných“ finanč-
ných prostriedkov veriteľa dlžníkovi, ktorý má možnosť ich lepšie využiť, resp. investovať.

152 Analogická aplikácia tohto princípu, v  zmysle ktorého sa do úvahy neberie plnenie, ktoré má zane-
dbateľný význam, bola použitá vo veci C-464/01, Johann Gruber proti Bay Wa AG (2005), ECR I-439,  
body 53 – 54.

153 Napríklad tá istá zmluvná strana (na základe inominátnej zmluvy) predá tovar aj poskytne s tým súvi-
siace služby.

154 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-133/08, Intercontainer Interfrigo SC (ICF) proti Balkenende Oos-
thuizen BV, MIC Operations BV (2009), ECR I-9687, bod 57.
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identifikovať prvky dominantného plnenia podľa zmluvy a následne zistiť ob-
vyklý pobyt zmluvnej strany, ktorá predmetné plnenie uskutočňuje.155 Ak nie je 
možné takéto centrálne plnenie v zmysle zmluvy určiť, treba postupovať podľa 
čl. 4(4) a rozhodné právo stanoviť na základe najužšej väzby zmluvy s určitou 
krajinou.

K odseku 3
Ustanovenie čl. 4(3) upravuje tzv. únikovú doložku, ktorej podmienky apli-

kácie sú nasledovné: „Ak má zmluva zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, ako je 
uvedená v článku 4 ods. 1 alebo 2, ‚úniková klauzula‘ by mala ustanoviť, že by sa 
mal uplatniť právny poriadok tejto inej krajiny. S cieľom určiť túto krajinu by sa 
malo, okrem iného, vziať do úvahy, či predmetná zmluva má veľmi úzku väzbu 
s inou zmluvou alebo zmluvami.“156

Napriek tomu, že cieľom Nariadenia bola právna istota a vysoká predvída-
teľnosť v zmluvných vzťahoch, čo bolo aj dôvodom prijatia čl. 4(1), ktorý jed-
noznačným spôsobom definuje rozhodné právo pre najčastejšie typy zmlúv, 
súdom by mala byť ponechaná možnosť korigovať striktnú úpravu určovania 
rozhodného práva v zmysle čl. 4(1). Slovami Nariadenia: „Súdy by však mali mať 
určitú diskrečnú právomoc, aby mohli určiť právny poriadok, ktorý má najužšiu 
väzbu s vecou.“157

Určenie rozhodného práva
Podmienkou aplikácie čl. 4(3) je, že zo všetkých okolností veci je zrejmé, že 

zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, než je krajina uvedená v čl. 4(1) 
alebo 4(2).

V prvom rade je teda potrebné posúdiť „všetky okolnosti veci“ a ich väzbu 
so zmluvou. „Súd ... musí z celkového hľadiska posúdiť všetky objektívne skutoč-
nosti, ktoré charakterizujú zmluvný vzťah, a posúdiť tú alebo tie okolnosti, ktoré 

155 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 2015, s. 426 – 427. Identifikácia centrálneho, resp. dominantného plnenia, na základe ktorého 
sa určí charakteristické plnenie, závisí od obsahu konkrétnej zmluvy. Pomôckou pri určovaní charakte-
ristického plnenia je identifikácia hospodárskej a spoločenskej funkcie danej zmluvy.

156 Preambula Nariadenia, bod 20.
157 Tamže, bod 16.
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sú podľa neho najdôležitejšie.“158 Súd teda musí posúdiť všetky objektívne okol-
nosti, ktoré charakterizujú zmluvný vzťah (miesto rokovania o zmluve, miesto 
uzatvorenia zmluvy, miesto plnenia na základe zmluvy, jazyk, v  ktorom bola 
zmluva koncipovaná, obvyklý pobyt zmluvných strán a  pod.) a  ich väzby na 
určitú krajinu. „Medzi najpodstatnejšie okolnosti spojitosti treba najmä zohľadniť 
existenciu úzkych väzieb dotknutej zmluvy s jednou alebo viacerými zmluvami, 
ktoré sú prípadne súčasťou toho istého zmluvného reťazca, ako aj miesto určenia 
tovaru.“159 Najdôležitejšie faktory, ktoré by mali mať osobitnú váhu pri posudzo-
vaní spojitosti zmluvy s určitou krajinou, sú teda miesto zmluvného plnenia, 
ako aj spojitosť zmluvy s inými zmluvami.

Následne musí súd „preskúmať, či vzhľadom na všetky okolnosti sporu, o kto-
rom rozhoduje, treba alebo netreba vylúčiť riešenie, ku ktorému dospel podľa uve-
deného odseku 2 [v súčasnosti čl. 4(1) a 4(2) Nariadenia - pozn. autora]. Na tieto 
účely musí porovnať väzby existujúce medzi zmluvou a štátom, kde má zmluvná 
strana, ktorá poskytuje charakteristické plnenie, v čase uzavretia zmluvy svoj ob-
vyklý pobyt, na jednej strane a iným štátom, s ktorým má táto zmluva užšiu väz-
bu, na druhej strane.“160 Súd teda musí zvážiť, či po posúdení všetkých okolností 
zmluvy tieto majú zjavne užšiu väzbu na iný štát ako štát určený na základe 
prezumpcie podľa čl. 4(1), resp. 4(2).

Dôležité je upozorniť na slovo „zjavne“, ktoré bolo doplnené a  nenachá-
dzalo sa v  zodpovedajúcom ustanovení Rímskeho dohovoru.161 Z  uvedeného 
doplnenia je možné usudzovať, že aplikácia únikovej doložky by nemala byť 
častá a mala by prichádzať do úvahy len v prípadoch zrejmej (zjavnej) spojitosti 
zmluvy s iným štátom ako štátom určeným na základe prezumpcie. V opačnom 
prípade by bola narúšaná právna istota, ktorá bola cieľom Nariadenia. Nestačí 
teda len aritmetické spočítanie jednotlivých faktorov a ich následné porovnanie. 
Mala by byť posúdená váha jednotlivých faktorov (s dôrazom na miesto plnenia 
a spojitosť s inými zmluvami) a úniková doložka by sa mala použiť len v prípade, 
ak po zvážení všetkých faktorov bude identifikovaná zjavná prevaha spojitosti 

158 Vec C-305/13, Haeger & Schmidt GmbH proti Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) a iné, 
ECLI:EU:C:2014:2320, bod 48. Hoci uvedené závery sa týkali výkladu čl. 4(5) Rímskeho dohovoru, je 
možné ich aplikovať aj na únikovú doložku v zmysle čl. 4(3) Nariadenia.

159 Tamže, bod 49.
160 Tamže, bod 47.
161 V zmysle čl. 4(5) Rímskeho dohovoru sa úniková doložka aplikovala v prípade, ak „z celkových okolností 

vyplýva, že zmluva má užšiu väzbu s iným štátom“.
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s iným štátom ako štátom vyplývajúcim z prezumpcie podľa čl. 4(1) alebo 4(2).
Na záver je potrebné poznamenať, že výsledkom aplikácie únikovej doložky 

môže byť len jedno rozhodné právo. Nie je teda možné aplikovať inštitút dépeça-
ge162 a únikovú doložku použiť len na časť zmluvy.

K odseku 4
Článok 4(4) je posledným pravidlom pri určovaní rozhodného práva v prí-

pade absencie voľby, pričom sa použije až v prípade, keď nie je možné rozhodné 
právo určiť na základe čl. 4(1) ani čl. 4(2) Nariadenia. Preambula bližšie objas-
ňuje podmienky jeho aplikácie: „V  prípade absencie voľby, ak rozhodné právo 
nemožno určiť buď na základe skutočnosti, že zmluvu nemožno zaradiť do jed-
ného z vymedzených typov, alebo na základe právneho poriadku krajiny obvyklé-
ho pobytu strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu, na 
zmluvu by sa mal vzťahovať právny poriadok krajiny, s ktorou má najužšiu väzbu. 
S cieľom určiť túto krajinu by sa malo, okrem iného, vziať do úvahy, či predmetná 
zmluva má veľmi úzku väzbu s inou zmluvou alebo zmluvami.“163

Na prvý pohľad je možné identifikovať podobnosť čl. 4(4) s čl. 4(3) vyplýva-
júcu predovšetkým z požiadavky hľadať úzku väzbu zmluvy s určitou krajinou. 
Ich rozdielnosť však spočíva v tom, že pri aplikácii čl. 4(4) nie je potrebné hľadať 
zjavne užšiu väzbu a zároveň cieľom čl. 4(4) nie je prekonať žiadnu skôr defino-
vanú prezumpciu.

Článok 4(4) neustanovuje, ktoré okolnosti je potrebné posudzovať pri ur-
čovaní najužšej väzby zmluvy s určitou krajinou. Prikláňame sa však k záveru, 
že by malo ísť o všetky okolnosti súvisiace so zmluvou, t. j. miesto rokovania 
o zmluve, miesto uzatvorenia zmluvy, miesto plnenia na základe zmluvy, jazyk, 
v ktorom bola zmluva koncipovaná, obvyklý pobyt zmluvných strán a pod.164 
Vo vzťahu k váhe, ktorú je potrebné jednotlivým okolnostiam prisudzovať, treba 
osobitný zreteľ pripisovať väzbe zmluvy s inými zmluvami. Takisto by sa väčšia 
dôležitosť mala pripisovať zmluvne dohodnutému miestu plnenia.165

162 Pre bližší výklad k inštitútu dépeçage pozri komentár k čl. 3(1) Nariadenia.
163 Preambula Nariadenia, bod 21.
164 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 2015, s. 439.
165 Prisudzovanie vyššej dôležitosti dohodnutého miesta plnenia je možné badať pri aplikácii čl. 4(3) Naria-

denia. Nie je dôvod sa od uvedeného postupu odkláňať.
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Na záver je potrebné dodať, že čl. 4(4) neumožňuje aplikáciu inštitútu dé-
peçage. Výsledkom aplikácie čl. 4(4) je teda jedno rozhodné právo aplikovateľné 
na celú zmluvu.166

JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA EÚ

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 15. januára 1985 vo veci C-241/83, Erich Rösler 
proti Horst Rottwinkel (neoficiálny preklad): 27. Nájom zahŕňa podmienky týkajúce sa 
nadobudnutia držby, užívanie, do ktorého bude vec odovzdaná, povinnosti prenajímateľa 
a nájomcu ohľadom udržiavania veci, trvanie nájmu a navrátenie držby prenajímateľovi, 
nájomné a  náklady spojené s  užívaním nehnuteľnosti, napríklad úhradu za vodu, plyn 
a elektrinu.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. januára 1990 vo veci C-115/88, Mario P. A. Re-
ichert a iní proti Dresdner Bank (neoficiálny preklad): Žaloba, ktorou sa veriteľ domá-
ha určenia neúčinnosti dispozície s vecným právom k nehnuteľnému majetku voči sebe  
z dôvodu, že uvedená dispozícia bola vykonaná jeho dlžníkom na úkor jeho práv, nepatrí 
do rozsahu pôsobnosti článku 16(1) dohovoru [v súčasnosti čl. 24(1) nariadenia Brusel I –  
pozn. autora].

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 26. februára 1992 vo veci C-280/90, Elisabeth Hac-
ker proti Euro-Relais GmbH (neoficiálny preklad): 14. Situácia je podobná vo vzťahu  
k dohode, o akú ide vo veci samej, ktorá je uzavretá medzi organizátorom zájazdu a zákaz-
níkom v mieste, kde majú obaja domicil. Bez ohľadu na jej názov a napriek tomu, že súvisí 
s poskytnutím služby týkajúcej sa využívania krátkodobého dovolenkového ubytovania, 
takáto dohoda zahŕňa aj ďalšie služby, ako sú informácie a poradenstvo, pri ktorých or-
ganizátor zájazdu navrhuje rad dovolenkových ponúk, rezerváciu ubytovania počas doby, 
ktorú si vybral zákazník, rezerváciu miest v súvislosti s cestovaním, prijatie v konečnej 
destinácii a prípadné poistenie storna zájazdu.

15. Komplexná zmluva tohto druhu, ktorá sa týka celého radu služieb poskytovaných 
za paušálnu sumu uhradenú zákazníkom, nepatrí do rámca, v ktorom výlučná právomoc 
stanovená v článku 16 ods. 1 [v súčasnosti čl. 24(1) nariadenia Brusel I - pozn. autora] na-
chádza svoj zmysel a nemôže predstavovať „nájomnú zmluvu“ v zmysle tohto článku tak, 
ako je to interpretované v už citovanom rozsudku Sanders/Van der Putte.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 27. januára 2000 vo veci C-8/98, Dansommer A/S 
proti Andreas Götz (neoficiálny preklad): 22. Z judikatúry vyplýva, že na to, aby sa člá-
nok 16(1) Bruselského dohovoru [v súčasnosti čl. 24(1) nariadenia Brusel I – pozn. autora] 
mohol uplatniť, nie je postačujúce, aby žaloba mala súvislosť s nehnuteľným majetkom.

166 Van CALSTER, G. European Private International Law, Oxford : Hart Publishing, 2013, s. 136. Pre bližší 
výklad k inštitútu dépeçage pozri komentár k čl. 3(1) Nariadenia.
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23. Z tej istej judikatúry však vyplýva, že v takom prípade, akým je vec pred vnútro-
štátnym súdom, ktorá sa netýka vecného práva k nehnuteľnosti, ale prenájmu nehnuteľ-
ného majetku, sa článok 16(1) [v súčasnosti čl. 24(1) nariadenia Brusel I – pozn. autora] 
uplatňuje na akékoľvek konanie, pokiaľ ide o práva a povinnosti vyplývajúce z dohody  
o prenájme nehnuteľného majetku bez ohľadu na to, či je žaloba založená na vecnom práve 
alebo na záväzkovom práve.

24. Toto je práve situácia v prejednávanej veci, pretože žaloba podaná spoločnosťou 
Dansommer po čiastočnom neplnení nájomnej zmluvy sa zakladá na povinnosti nájomcu 
zachovať majetok prenajatý v riadnom stave a opraviť akúkoľvek škodu, ktorú nájomca na 
majetku spôsobil.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. apríla 2001 vo veci C-518/99, Richard Gaillard 
proti Alaya Chekili (neoficiálny preklad): 17. V tomto ohľade je jasné zo Schlosserovej 
správy o pridružení Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  
a Severného Írska k Dohovoru o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchod-
ných veciach a Protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom..., že rozdiel medzi vecným 
právom a záväzkovým právom spočíva v tom, že vecné právo vzťahujúce sa k danej veci 
má účinky erga omnes, zatiaľ čo záväzkové právo môže byť uplatnené iba voči dlžníkovi 
(pozri rozsudok Lieber, už citovaný, bod 14).

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 20. januára 2005 vo veci C-464/01, Johann Gruber 
proti Bay Wa AG: 53. V takom prípade sa osobitné pravidlá právomoci vo veciach spo-
trebiteľských zmlúv stanovené v článkoch 13 až 15 Bruselského dohovoru [v súčasnosti 
čl. 17 až 19 nariadenia Brusel I – pozn. autora] neuplatnia, aj keď je zmluva uzavretá s len 
zanedbateľným podnikateľským účelom, pretože so zreteľom na dojem, ktorý jednotlivec 
vzbudil v dobromyseľnom druhom účastníkovi zmluvy, sa treba domnievať, že sa vzdal 
ochrany priznanej týmito článkami.

54. S prihliadnutím na všetky predchádzajúce posúdenia treba na prvé tri položené 
otázky odpovedať tak, že pravidlá právomoci uvedené v Bruselskom dohovore sa vykla-
dajú takto:

 – osoba, ktorá uzavrela zmluvu týkajúcu sa tovaru určeného čiastočne na podnikateľ-
ský účel a čiastočne na účel, ktorý nie je súčasťou jej obchodnej alebo inej podnika-
teľskej činnosti, nemá právo dovolávať sa výhod vyplývajúcich z pravidiel osobitnej 
právomoci stanovených v článkoch 13 až 15 tohto dohovoru [v súčasnosti čl. 17 až 
19 nariadenia Brusel I – pozn. autora], s výnimkou prípadu, že podnikateľský účel 
je do takej miery okrajový, že má v celkovom kontexte predmetného plnenia len 
zanedbateľný význam, pričom skutočnosť, že prevažuje nepodnikateľský aspekt, nie 
je v tomto ohľade významná,

 – je na konajúcom súde, aby rozhodol, či bola predmetná zmluva uzavretá s cieľom 
uspokojiť v nie nezanedbateľnom rozsahu potreby týkajúce sa obchodnej alebo inej 
podnikateľskej činnosti dotknutej osoby, alebo, naopak, či bol podnikateľský účel 
len nevýznamný,
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 – na tento účel musí tento súd zohľadniť všetky rozhodujúce skutkové okolnosti, kto-
ré objektívne vyplývajú zo spisu; naopak, nie je potrebné zohľadňovať okolnosti 
alebo skutočnosti, o ktorých mohol druhý účastník zmluvy vedieť pri uzatváraní 
zmluvy, s výnimkou prípadu, ak sa osoba, ktorá sa dovoláva postavenia spotrebite-
ľa, správala tak, že u druhého účastníka zmluvy mohla oprávnene vzbudiť dojem, 
že koná na podnikateľské účely.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. mája 2006 vo veci C-343/04, Spolková kraji-
na Horné Rakúsko proti ČEZ a. s.: Článok 16 bod 1 písm. a) Dohovoru z 27. septem-
bra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach 
v znení naposledy zmenenom Dohovorom z 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej 
republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva [v súčasnosti čl. 24(1)(a) nariadenia  
Brusel I – pozn. autora] sa má vykladať tak, že na žalobu, ktorá tak ako žaloba podaná 
vo veci samej na základe §  364 ods.  2 rakúskeho všeobecného občianskeho zákonníka 
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) smeruje k zabráneniu obťažovania škodlivinami 
alebo rizika tohto obťažovania vo vzťahu k  pozemkom, ktorých vlastníkom je žalobca, 
spôsobeného ionizujúcim žiarením pochádzajúcim z jadrovej elektrárne umiestnenej na 
území štátu susediaceho so štátom, v ktorom sa nachádzajú tieto pozemky, sa nevzťahuje 
pôsobnosť tohto ustanovenia.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 23. apríla 2009 vo veci C-533/07, Falco Privatstiff-
tung a iní proti Gisela Weller-Lindhors: 29. V tejto súvislosti, ako uvádzajú nemecká a ta-
lianska vláda a vláda Spojeného kráľovstva v pripomienkach, ktoré predložili Súdnemu 
dvoru, pojem „služby“ zahŕňa prinajmenšom to, že strana, ktorá ich poskytuje, vykonáva 
určitú činnosť za odmenu.

30. Zmluva, ktorou držiteľ práva duševného vlastníctva za odmenu postúpi svojej 
zmluvnej strane právo vykonávať ho, nezahŕňa takúto činnosť.

31. Takouto zmluvou sa totiž držiteľ poskytovaného práva druhej zmluvnej strane vý-
lučne zaväzuje, že nespochybní výkon tohto práva touto zmluvnou stranou. Ako zdôrazni-
la generálna advokátka v bode 58 svojich návrhov, držiteľ práva duševného vlastníctva po-
skytnutím práva výkonu nevykonáva žiadne plnenie a zaväzuje sa výlučne nechať druhú 
zmluvnú stranu slobodne vykonávať uvedené právo.

32. V tejto súvislosti je bezvýznamné, že zmluvná strana poskytovateľa je alebo nie je 
povinná vykonávať postúpené práva duševného vlastníctva.

Návrhy generálneho advokáta z 19. mája 2009 vo veci vo veci C-133/08, Inter-
container Interfrigo SC (ICF) proti Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV:  
57. Možno sa oprávnene domnievať, že súd poverený určením rozhodného práva pre 
zmluvu sa v  takejto situácii musí odvolať na všeobecné pravidlo zavedené článkom 4 
ods. 1 tohto dohovoru [v súčasnosti čl. 4(4) Nariadenia – pozn. autora]. Môže tiež zvážiť 
prvky zmluvy, ktoré mu umožňujú zistiť územné ťažisko zmluvy.
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Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. februára 2010 vo veci C-381/08, Car Trim GmbH 
proti KeySafety Systems Srl: 34. Po prvé je potrebné uviesť, že kvalifikovanie zmluvy, kto-
rej predmetom je predaj tovaru, ktorý musí predajca najprv vyhotoviť alebo vyrobiť, upra-
vujú niektoré ustanovenia práva Európskej únie a  medzinárodného práva, ktoré môžu 
usmerniť výklad potrebný k pojmom „predaj tovaru“ a „poskytnutie služieb“.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. decembra 2013 vo veci C-9/12, Corman-Collins 
SA proti La Maison du Whisky SA: 26. Ako to uviedol generálny advokát v bode 40 svo-
jich návrhov, pojem „zmluva o výhradnom predaji“ (anglická verzia rozhodnutia používa 
pojem distribution contract, ktorého doslovný preklad je distribučná zmluva - pozn. auto-
ra), ktorý vnútroštátny súd používa vo svojich prejudiciálnych otázkach, nie je vymedzený 
v práve Európskej únie a v práve členských štátov môže označovať rôzne situácie.

27. Napriek tomu akokoľvek rôznorodé by boli zmluvy o výhradnom predaji (anglic-
ká verzia rozhodnutia používa pojem distribution contract, ktorého doslovný preklad je 
distribučná zmluva - pozn. autora) v obchodnej praxi, povinnosti, ktoré stanovujú, sa od-
víjajú od účelu tohto typu zmlúv, ktorým je zabezpečiť distribúciu tovarov poskytovateľa 
oprávnenia na predaj. Na tento účel sa poskytovateľ oprávnenia na predaj zaväzuje predať 
výhradnému predajcovi, ktorého si na tento účel vybral, tovary, na ktoré výhradný pre-
dajca podá objednávku, aby uspokojil dopyt zákazníkov, zatiaľ čo výhradný predajca sa 
zaväzuje kúpiť od poskytovateľa oprávnenia na predaj tovar, ktorý bude potrebovať.

28. Podľa analýzy, ktorá je všeobecne akceptovaná v práve členských štátov, zmluva 
o výhradnom predaji (anglická verzia rozhodnutia používa pojem distribution contract, 
ktorého doslovný preklad je distribučná zmluva - pozn. autora) má podobu rámcovej 
zmluvy, ktorá ustanovuje všeobecné podmienky uplatniteľné v budúcnosti na vzťahy me-
dzi poskytovateľom oprávnenia na predaj a výhradným predajcom, pokiaľ ide o ich po-
vinnosti dodávania a/alebo zásobovania a prípravu nadväzujúcich kúpnych zmlúv. Ako 
to poznamenal generálny advokát v bode 41 svojich návrhov, je časté, že účastníci zmluvy 
dohodnú tiež osobitné zmluvné podmienky týkajúce sa distribúcie tovaru, ktorý predáva 
poskytovateľ oprávnenia na predaj, zo strany výhradného predajcu.

38. Pokiaľ ide o prvé kritérium uvedené v tejto definícii, a to existenciu činnosti, z ju-
dikatúry Súdneho dvora vyplýva, že toto kritérium si vyžaduje uskutočnenie pozitívnych 
úkonov, a nie iba zdržanie sa určitého konania (pozri v tomto zmysle rozsudok Falco Pri-
vatstiftung a Rabitsch, už citovaný, body 29 až 31). Toto kritérium zodpovedá v prípade 
zmluvy o  výhradnom predaji charakteristickému plneniu poskytovanému výhradným 
predajcom, ktorý sa zabezpečením distribúcie tovaru poskytovateľa oprávnenia na predaj, 
podieľa na rozvoji ich šírenia. Vďaka záruke zásobovania, ktorú má v zmysle zmluvy o vý-
hradnom predaji, a prípadne pre jeho účasť na obchodnej stratégii poskytovateľa oprávne-
nia na predaj, najmä na reklamných akciách, čo je prvok, ktorého konštatovanie prislúcha 
vnútroštátnemu súdu, obchodný zástupca môže poskytnúť zákazníkom služby a výhody, 
ktoré nemôže poskytnúť obyčajný predajca, a tým získať v prospech tovaru poskytovateľa 
oprávnenia na predaj väčšiu časť miestneho trhu.
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Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 23. októbra 2014 vo veci C-305/13, Haeger 
&  Schmidt GmbH proti Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) a  iné:  
47. Ako vyplýva jednak zo znenia článku 4 ods. 2 Rímskeho dohovoru [v súčasnosti čl. 4(1) 
a 4(2) Nariadenia – pozn. autora], ktorý vyhradzuje výslovne prípad uplatnenia odseku 5 
tohto článku, a jednak z judikatúry Súdneho dvora, uplatnenie tejto domnienky možno 
vylúčiť v prípade, že nie sú splnené požiadavky ustanovené v tomto odseku 5 [v súčasnosti 
čl. 4(3) Nariadenia – pozn. autora] (pozri v tomto zmysle rozsudok ICF, EU:C:2009:617, 
body 63 a 64).

48. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že vnútroštátny súd musí v druhom rade pre-
skúmať, či vzhľadom na všetky okolnosti sporu, o ktorom rozhoduje, treba alebo netreba 
vylúčiť riešenie, ku ktorému dospel podľa uvedeného odseku 2 [v súčasnosti čl. 4(1) a 4(2) 
Nariadenia – pozn. autora]. Na tieto účely musí porovnať väzby existujúce medzi zmluvou 
a štátom, kde má zmluvná strana, ktorá poskytuje charakteristické plnenie, v čase uzavre-
tia zmluvy svoj obvyklý pobyt, na jednej strane a iným štátom, s ktorým má táto zmluva 
užšiu väzbu, na druhej strane.

49. Vnútroštátny súd totiž musí z celkového hľadiska posúdiť všetky objektívne sku-
točnosti, ktoré charakterizujú zmluvný vzťah, a posúdiť tú alebo tie okolnosti, ktoré sú 
podľa neho najdôležitejšie (pozri analogicky rozsudok Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, 
bod 40). Ako zdôraznila aj Komisia, medzi najpodstatnejšie okolnosti spojitosti treba naj-
mä zohľadniť existenciu úzkych väzieb dotknutej zmluvy s jednou alebo viacerými zmlu-
vami.

Článok 5
Zmluvy o preprave

1. Pokiaľ nedošlo k voľbe rozhodného práva pre zmluvu o preprave to-
varu v súlade s článkom 3, rozhodným právom pre takéto zmluvy je 
právny poriadok krajiny obvyklého pobytu prepravcu za predpokla-
du, že miesto prijatia alebo miesto určenia tovaru alebo obvyklý po-
byt odosielateľa sú tiež v tejto krajine. Ak tieto požiadavky nie sú spl-
nené, uplatňuje sa právny poriadok krajiny, kde sa nachádza miesto 
určenia, ako sa dohodli zmluvné strany.

2. Pokiaľ nedošlo k  voľbe rozhodného práva stranami pre zmluvu 
o preprave cestujúcich v súlade s druhým pododsekom, rozhodným 
právom je právny poriadok krajiny obvyklého pobytu cestujúceho za 
predpokladu, že buď miesto začatia, alebo miesto skončenia prepra-
vy je v tejto krajine. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, uplatňuje sa 
právny poriadok krajiny obvyklého pobytu prepravcu.
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Strany si môžu ako rozhodné právo pre zmluvu o preprave cestujúcich 
v súlade s článkom 3 zvoliť len právny poriadok krajiny:

a) obvyklého pobytu cestujúceho alebo
b) obvyklého pobytu prepravcu, alebo
c) miesta ústredia riadenia prepravcu, alebo
d) miesta začatia prepravy, alebo
e) miesta skončenia prepravy.

3. Ak je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že zmluva má v prípade 
absencie voľby práva zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, než je kra-
jina uvedená v odsekoch 1 alebo 2, uplatní sa právny poriadok tejto 
inej krajiny.

Súvisiace ustanovenia

čl. 3, 4, 6, 12, 19

Súvisiace vnútroštátne predpisy

zákon č. 97/1963 Zb. o  medzinárodnom práve súkromnom a procesnom; zákon  
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Súvisiace medzinárodné zmluvy

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (uve-
rejnený v Zbierke zákonov pod č. 11/1975 Zb.); Dohovor o medzinárodnej železničnej pre-
prave (COTIF) (uverejnený v  Zbierke zákonov pod č. 8/1985 Zb.); Dohovor o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (uverejnený v Zbierke zákonov pod 
č. 544/2003 Z. z.); Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej 
vodnej ceste (CMNI) (uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 231/2008 Z. z.)

Súvisiace ustanovenia Rímskeho dohovoru

Článok 4

Rozhodné právo pri absencii voľby

4. Domnienka podľa odseku 2 sa nevzťahuje na zmluvu o preprave tovaru. Pri tejto 
zmluve, ak štát, kde má prepravca v čase uzatvorenia zmluvy hlavnú prevádzkáreň, 
je zároveň štátom, kde sa nachádza miesto nakladania alebo vykladania tovaru ale-
bo hlavná prevádzkáreň odosielateľa, potom platí domnienka, že zmluva má najuž-
šiu väzbu s týmto štátom. Na účely tohto odseku sa zmluvy o prevádzke dopravného  
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prostriedku na jednu cestu a iné zmluvy, ak ich hlavným predmetom je preprava to-
varu, považujú za zmluvy o preprave tovaru.

Súvisiace ustanovenia zákona o medzinárodnom práve  
súkromnom a procesnom

§ 10
(2) Vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, sa spravidla spravujú:
c) zmluvy o doprave (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy a pod.) právom miesta, 

kde má dopravca alebo zasielateľ sídlo alebo bydlisko v čase uzavretia zmluvy;

KOMENTÁR
Článok 5 upravuje rozhodné právo v  prípade absencie voľby vo vzťahu 

k zmluvám o preprave, pričom sa vzťahuje na prepravu tovaru, ako aj prepravu 
osôb. Ide o čiastočne prevzaté pravidlá z Rímskeho dohovoru týkajúce sa zmlúv 
o preprave tovaru a zároveň nové pravidlá ohľadom zmlúv o preprave osôb.

Vzhľadom na to, že v oblasti medzinárodnej prepravy existuje mnoho me-
dzinárodných dohovorov, ktoré upravujú priamo práva a povinnosti zmluvných 
strán,167 je potrebné čl. 5 vnímať v úzkej súvislosti s týmito medzinárodnými do-
hovormi. Predmetné dohovory predovšetkým priamo určujú konkrétne práva 
a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z príslušného druhu zmluvy o pre-
prave. Pokiaľ sa na daný právny vzťah bude aplikovať príslušný medzinárodný 
dohovor, vo vzťahu k právam a povinnostiam vyplývajúcim z dohovoru nebu-
de potrebné určovať rozhodné právo, keďže aplikovaný bude priamo príslušný 
medzinárodný dohovor a nebude dochádzať ku „konfliktu“ rôznych právnych 
poriadkov. Určenie rozhodného práva v zmysle Nariadenia bude potrebné len 
na tie práva a povinnosti, ktoré nie sú príslušným medzinárodným dohovorom 
regulované.

Niektoré z dohovorov obsahujú aj osobitnú úpravu týkajúcu sa určenia roz-
hodného práva. V takom prípade má táto úprava v zmysle čl. 25(1) Nariadenia 
prednosť pred Nariadením.168

167 Napríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (uverej-
nený v Zbierke zákonov pod č. 11/1975 Zb.); Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 
(uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 8/1985 Zb.); Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre me-
dzinárodnú leteckú dopravu (uverejnený v  Zbierke zákonov pod č. 544/2003 Z. z.); Budapeštiansky 
dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) (uverejnený v Zbierke 
zákonov pod č. 231/2008 Z. z.).

168 Pre bližší výklad pozri komentár k čl. 25(1) Nariadenia.
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Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v prípade, ak je jednou zo zmluvných strán 
zmluvy o preprave spotrebiteľ, aplikuje sa na takúto zmluvu čl. 5 a nie čl. 6, ktorý 
reguluje spotrebiteľské zmluvy. Uvedené vyplýva z čl. 6(1), ktorý dáva v tomto 
prípade prednosť špecifickej úprave v zmysle čl. 5. 

K odseku 1
Vo vzťahu k  interpretácii čl. 5(1) Nariadenia je potrebné vymedziť určité 

pojmy. Keďže sa predmetné ustanovenie týka prepravy tovaru, je potrebné na 
úvod definovať pojem tovar. V tejto súvislosti je možné odkázať na komentár  
k čl. 4(1)(a), ktorý bližšie uvedený pojem objasňuje.

Vo vzťahu k otázke, aké zmluvy je potrebné zaradiť pod zmluvy o preprave 
tovaru, je možné použiť výklad uvedený v preambule Nariadenia: „Pokiaľ ide 
o výklad zmlúv o preprave tovaru, nezamýšľa sa žiadna zmena obsahu v súvis-
losti s článkom 4 ods. 4 treťou vetou Rímskeho dohovoru. Na základe toho by sa 
zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku na jednu cestu a iné zmluvy, ktorých 
hlavným predmetom je preprava tovaru, mali považovať za zmluvy o preprave 
tovaru. Na účely tohto nariadenia by mal pojem ‚odosielateľ’ označovať každú 
osobu, ktorá s prepravcom uzatvorí zmluvu o preprave, a pojem ‚prepravca‘ by mal 
označovať zmluvnú stranu, ktorá sa zaviaže prepraviť tovar bez ohľadu na to, či 
prepravu vykoná sama.“169

Pod zmluvy o preprave tovaru by na základe toho mali spadať všetky zmluvy, 
pri ktorých sa jedna strana zaviaže prepraviť tovar bez ohľadu na to, či prepra-
vu vykoná sama, alebo len zabezpečí jej vykonanie prostredníctvom inej osoby. 
„Za zmluvy o preprave možno považovať aj iné zmluvy, keďže jedným z účelov 
uvedeného ustanovenia je rozšírenie uplatnenia... na zmluvy, ktorých hlavným 
predmetom je preprava tovaru, hoci ich vnútroštátne právo kvalifikuje ako zmlu-
vy o prevádzke dopravného prostriedku. Na účely zistenia tohto predmetu treba 
zohľadniť cieľ zmluvného vzťahu a  v  dôsledku toho všetky povinnosti zmluvnej 
strany, ktorá poskytuje charakteristické plnenie. Je to tak aj v prípade zasielateľskej 
zmluvy, ktorá je inou zmluvou, ktorej charakteristické plnenie spočíva v obstara-
ní prepravy tovaru. Keďže hlavným predmetom zasielateľskej zmluvy ako takej 
nie je premiestnenie tovaru, nemožno ju považovať za zmluvu o preprave. Ak sa 
však zohľadní účel zmluvného vzťahu, skutočne uskutočnené plnenie a všetky po-
vinnosti zmluvnej strany, ktorá musí zabezpečiť charakteristické plnenie, a ak sa 
169 Preambula Nariadenia, bod 22.
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nezohľadní kvalifikácia zmluvy, ktorú jej dali zmluvné strany, môže sa zdať, že 
zasielateľská zmluva je osobitnou zmluvou o preprave..., pokiaľ jej hlavným pred-
metom je premiestnenie tovaru ako také.“170

Základným kritériom je pritom posúdenie, „či a do akej miery je hlavným 
predmetom dotknutej zmluvy samotná preprava tovaru“.171 Pokiaľ je hlavným 
predmetom zmluvy preprava tovaru, nie je dôležité, ako je samotná zmluva 
označená zmluvnými stranami. Vždy je teda potrebné skúmať špecifické práva 
a povinnosti zmluvných strán v zmysle konkrétnej zmluvy. Pokiaľ sa na základe 
tohto posúdenia dôjde k záveru, že hlavným predmetom plnenia je preprava to-
varu, bude uvedená zmluva spadať pod úpravu čl. 5(1), a to napriek skutočnosti, 
že zmluva bude stranami označená ako zasielateľská zmluva alebo zmluva o pre-
vádzke dopravného prostriedku a bez ohľadu na to, ako dané zmluvy kvalifikuje 
vnútroštátne právo: „Čo sa týka výrazu ‚považujú za zmluvy o preprave tovaru‘, 
ako aj podmienok, za ktorých možno inú zmluvu považovať za zmluvu o prepra-
ve, treba pripomenúť, že jednotné a samostatné kritériá sú potrebné na to, aby sa 
zabezpečila plná účinnosť dohovoru vzhľadom na ciele, ktoré sleduje.“172

Ako vyplýva z uvedených citácií rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, samotná 
zasielateľská zmluva, pokiaľ jej predmetom je skutočne len sprostredkovanie 
prepravy tovaru, nespadá pod úpravu čl. 5(1) Nariadenia. Pokiaľ sa však v zmy-
sle takejto „zasielateľskej zmluvy“ zasielateľ zaviaže tovar aj doručiť, mala by byť 
takáto zmluva na účely Nariadenia posúdená ako zmluva o preprave tovaru, a to 
bez ohľadu na to, že zasielateľ v danom prípade prepravu neuskutoční sám, ale 
prostredníctvom inej osoby.

Určenie rozhodného práva
Článok 5(1) dáva prednosť dohode zmluvných strán, pričom rozhodným 

právom bude primárne to, na ktorom sa zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 3 
Nariadenia.

170 Vec C-305/13, Haeger & Schmidt GmbH proti Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) a i., 
ECLI:EU:C:2014:2320, body 26–28. Napriek tomu, že predmetné rozhodnutie sa týkalo výkladu čl. 4(4) 
Rímskeho dohovoru, v zmysle bodu 22 preambuly Nariadenia nebola prijatím Nariadenia zamýšľaná 
žiadna zmena obsahu predmetného ustanovenia.

171 Tamže, bod 31.
172 Tamže, bod 25.



88

 NARIADENIE RÍM I – KOMENTÁR

Pokiaľ k  takejto dohode nedošlo, uplatní sa prezumpcia, v  zmysle ktorej 
rozhodným právom je právny poriadok krajiny obvyklého pobytu prepravcu 
za predpokladu, že v krajine obvyklého pobytu prepravcu sa zároveň nachádza 
jedno z nasledujúcich troch miest: (i) miesto prijatia tovaru, (ii) miesto určenia 
tovaru alebo (iii) obvyklý pobyt odosielateľa. Rozhodným právom bude teda 
právo určené podľa obvyklého pobytu prepravcu, len ak sa v tejto krajine na-
chádza aj jedno z uvedených miest. Čo sa myslí pod „miestom určenia tovaru“, 
Nariadenie bližšie nedefinuje. Je však možné vychádzať z  interpretácie pojmu 
„miesto dodania tovaru“ podľa nariadenia Brusel I, v zmysle ktorej je „miestom 
dodania tovaru v zásade miesto, na ktorom sa dohodli účastníci zmluvy... Pokiaľ 
je možné určiť miesto dodania týmto spôsobom bez odvolania sa na hmotné právo 
uplatniteľné na zmluvu, toto miesto sa považuje za miesto, kam sa podľa zmluvy 
tovar dodal alebo mal dodať... Ak na základe týchto ustanovení nie je možné určiť 
miesto dodania bez odvolania sa na hmotné právo uplatniteľné na zmluvu, je tým-
to miestom miesto fyzického odovzdania tovaru, ktorým kupujúci získal alebo mal 
získať právo skutočne nakladať s týmto tovarom v konečnom mieste určenia pre-
daja.“173 Vo vzťahu k určovaniu miesta dodania podľa zmluvy v zmysle rozhod-
nutia Súdneho dvora EÚ platí: „S cieľom overiť, či je miesto dodania určené ‚podľa 
zmluvy‘, musí vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci zohľadniť všetky relevantné 
ustanovenia a doložky tejto zmluvy, ktoré môžu jasne určovať toto miesto, vrátane 
ustanovení a doložiek všeobecne uznávaných a zakotvených zvyklosťami medzi-
národného obchodu, ako sú Incoterms vypracované Medzinárodnou obchodnou 
komorou v znení uverejnenom v roku 2000.“174

Ak nie je možné uplatniť uvedenú prezumpciu, pretože žiadne z troch de-
finovaných miest sa nenachádza v krajine obvyklého pobytu prepravcu, je roz-
hodným právom právny poriadok krajiny, kde sa nachádza miesto určenia, ako 
sa dohodli zmluvné strany. Z uvedeného znenia poslednej vety čl. 5(1) vyplýva, 
že rozhodné právo bude určené len na základe miesta určenia (dodania), ktoré 
vyplýva z dohody strán. Ak nie je možné miesto dohodnutého dodania tovaru 
na základe zmluvy určiť, nemal by sa brať ohľad na miesto faktického doruče-
nia, keďže posledná veta čl. 5(1) Nariadenia hovorí výslovne o „mieste určenia, 
ako sa dohodli zmluvné strany“. Ak miesto určenia nie je možné z dohody strán 
identifikovať, čl. 5(1) by sa v takom prípade nemal aplikovať a rozhodné právo 

173 Vec C-381/08, Car Trim GmbH proti KeySafety Systems Srl (2010), ECR I-1255, body 46, 55 a 62.
174 Vec C-87/10, Electrosteel Europe SA proti Edil Centro SpA, ECLI:EU:C:2011:375, bod 26.
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by malo byť určené na základe čl. 4(2) Nariadenia, a to podľa obvyklého pobytu 
zmluvnej strany, ktorá uskutočňuje charakteristické plnenie pre zmluvu. V prí-
pade zmluvy o preprave by touto zmluvnou stranou (uskutočňujúcou charakte-
ristické plnenie) mal byť prepravca.175

Na záver je potrebné uviesť, že rozhodné právo určené na základe spomína-
ných pravidiel176 predstavuje len prezumpciu, ktorá sa neuplatní, ak je zo všet-
kých okolností prípadu zrejmé, že zmluva má v prípade absencie voľby práva 
zjavne užšiu väzbu s inou krajinou. V takom prípade bude rozhodným právom 
právny poriadok tejto krajiny.

K odseku 2
Článok 5(2) prináša novú úpravu, ktorá nebola obsiahnutá v Rímskom do-

hovore a ktorá sa týka prepravy cestujúcich. Účel prijatia tohto ustanovenia je 
uvedený v  preambule Nariadenia: „Vďaka osobitnej povahe prepravných a  po-
istných zmlúv by mali osobitné ustanovenia zabezpečiť náležitú úroveň ochrany 
cestujúcich a držiteľov poistky. Článok 6 by sa preto nemal uplatňovať v súvislosti 
s týmito osobitnými zmluvami.“177 Účelom danej normy je teda ochrana cestujú-
cich ako slabšej zmluvnej strany. 

Z gramatického výkladu predmetného ustanovenia vyplýva, že pod „cestujú-
cimi“ sa rozumejú len fyzické osoby. Pokiaľ ide o cestujúcich, ktorým cestovné 
lístky zabezpečila právnická osoba alebo iná fyzická osoba a zmluvnou stranou 
príslušnej zmluvy o  preprave je táto iná osoba, mala by sa ochrana v  zmysle  
čl. 5(2) vzťahovať aj na takéto prípady, pričom obvyklý pobyt, ktorý by bol 
v  tomto prípade relevantný, je obvyklý pobyt cestujúceho, nie obvyklý pobyt 
zmluvnej strany, ktorá zabezpečila prepravu pre daného cestujúceho.178

Určenie rozhodného práva
Článok 5(2) pripúšťa obmedzenú možnosť voľby rozhodného práva. S cie-

ľom ochrany cestujúceho ako slabšej zmluvnej strany je možné zvoliť si niektoré 
175 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 2015, s. 476.
176 Prezumpcia sa, samozrejme, netýka voľby práva v zmysle čl. 3 Nariadenia. V takom prípade nejde o pre-

zumpciu a nie je možné aplikovať rozhodné právo krajiny so zjavne užšou väzbou.
177 Preambula Nariadenia, bod 32.
178 McPARLAND, M. The Rome I Regulation Applicable to Contractual Obligations. Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 2015, s. 482.
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z nasledujúcich rozhodných práv: (i) právny poriadok krajiny obvyklého pobytu 
cestujúceho, alebo (ii) právny poriadok krajiny obvyklého pobytu prepravcu, 
alebo (iii) právny poriadok krajiny miesta ústredia riadenia prepravcu, alebo 
(iv) právny poriadok krajiny miesta začatia prepravy, alebo (v) právny poriadok 
krajiny miesta skončenia prepravy. Nariadenie nedefinuje, čo je potrebné chápať 
pod „miestom ústredného riadenia prepravcu“. Obdobný pojem (ústredie) použí-
va aj nariadenie Brusel I.179 Ani tento pojem však zatiaľ nebol bližšie definovaný 
Súdnym dvorom EÚ. Jeho bližšou interpretáciou sa však zaoberali národné súdy 
niektorých štátov. „Ústredie“ má charakter obslužného centra (back office), ktoré 
poskytuje administratívnu podporu a zabezpečuje chod spoločnosti.180 Nemusí 
to byť miesto, v ktorom je príslušná spoločnosť zapísaná v obchodnom regis-
tri. Ide skôr o miesto, ktoré vyplýva z reálneho výkonu podnikateľskej činnosti  
a tzv. teórie skutočného sídla.

Pokiaľ nedošlo k platnej voľbe rozhodného práva (t. j. zmluvnými strana-
mi nebol dohodnutý právny poriadok jednej z piatich špecifikovaných krajín), 
Nariadenie ustanovuje prezumpciu rozhodného práva, v zmysle ktorej je roz-
hodným právom právny poriadok krajiny obvyklého pobytu cestujúceho za 
predpokladu, že buď miesto začatia, alebo miesto skončenia prepravy je v tejto 
krajine. Účelom tohto pravidla je opäť ochrana cestujúceho ako slabšej strany, 
pričom rozhodné právo je viazané práve na obvyklý pobyt cestujúceho. Musí 
však existovať určitá spojitosť miesta obvyklého pobytu cestujúceho a príslušnej 
zmluvy o preprave v tom, že miesto začatia alebo miesto skončenia prepravy sa 
nachádza v krajine obvyklého pobytu cestujúceho.

Ak nemožno uplatniť uvedenú prezumpciu, aplikuje sa sekundárna pre-
zumpcia, v  zmysle ktorej je rozhodným právom právny poriadok krajiny ob-
vyklého pobytu prepravcu.

Ako vyplýva z uvedeného textu, Nariadenie v prvom odstavci čl. 5(2) usta-
novuje len prezumpciu, ktorá sa neuplatní, ak je zo všetkých okolností prípadu 
zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou. 181 V takom prípade je 
rozhodným právom právny poriadok tejto krajiny.

179 Čl. 60(1)(b) nariadenia Brusel I.
180 Rozhodnutie anglického obchodného súdu (Commercial Court) vo veci King v Crown Energy Trading 

AG and another (2003), EHWC 163 (Comm), body 12 a 13.
181 Prezumpcia sa, samozrejme, netýka voľby práva v zmysle čl. 3 Nariadenia. V takom prípade nejde  

o prezumpciu a nie je možné aplikovať rozhodné právo krajiny so zjavne užšou väzbou.
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K odseku 3
Článok 5(3) upravuje tzv. únikovú doložku. Predmetná norma sa aplikuje 

v prípade, ak nedošlo k platnej voľbe rozhodného práva v súlade s čl. 5(1) a 5(2). 
Podmienkou aplikácie čl. 5(3) je zároveň to, že je zo všetkých okolností prí-

padu zrejmé, že zmluva o preprave má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou, než 
je krajina uvedená v čl. 5(1), resp. 5(2). V takom prípade sa ako rozhodné právo 
bude aplikovať právo tejto inej krajiny.

V prvom rade je teda potrebné posúdiť „všetky okolnosti veci“ a ich väzbu so 
zmluvou. „Súd ... musí z celkového hľadiska posúdiť všetky objektívne skutočnosti, 
ktoré charakterizujú zmluvný vzťah, a posúdiť tú alebo tie okolnosti, ktoré sú po dľa 
neho najdôležitejšie.“182 Súd teda musí posúdiť všetky objektívne okolnosti, ktoré 
charakterizujú zmluvný vzťah a ich väzby na určitú krajinu. Ustanovenie čl. 5(3) 
má veľkú podobnosť s únikovou doložkou v zmysle čl. 4(3). Pre bližšiu interpre-
táciu únikovej doložky je teda možné použiť komentár k čl. 4(3) Nariadenia.

Na záver je potrebné uviesť, že vzhľadom na definíciu prezumpcií v zmysle 
čl. 5(1) a 5(2), ktoré vychádzajú z určitej silnej väzby medzi zmluvou o preprave 
a krajinou, ktorej právo je určené ako rozhodné, bude použitie čl. 5(3) pomerne 
zriedkavé. Predmetný záver vyplýva aj zo slova „zjavne“ uvedeného v čl. 5(3), 
na základe ktorého je únikovú doložku možné použiť, len ak existuje „zjavne 
užšia väzba“ zmluvy o preprave s  inou krajinou. Úniková doložka by sa mala 
teda použiť len v prípade, ak po zvážení všetkých faktorov bude identifikovaná 
zjavná prevaha spojitosti s iným štátom ako štátom vyplývajúcim z prezumpcie 
podľa čl. 5(1) alebo 5(2).

JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA EÚ

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. februára 2010 vo veci C-381/08, Car Trim 
GmbH proti KeySafety Systems Srl: 46. Výraz „ak sa účastníci zmluvy nedohodli inak“, 
uvedený v článku 5 bode 1 písm. b) nariadenia [v súčasnosti čl. 7(1)(b) nariadenia Bru-
sel I – pozn. autora] totiž ustanovuje, že strany sa na účely uplatnenia tohto ustanovenia 
môžu dohodnúť o plnení záväzku. Navyše, podľa článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky 
nariadenia [v súčasnosti čl. 7(1)(b) prvá zarážka nariadenia Brusel I – pozn. autora], ktorý 
uvádza výraz „podľa zmluvy“, je miestom dodania tovaru v zásade miesto, na ktorom sa 
dohodli účastníci zmluvy.

182 Vec C-305/13, Haeger & Schmidt GmbH proti Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) a i., 
ECLI:EU:C:2014:2320, bod 48. Hoci uvedené závery sa týkali výkladu čl. 4(5) Rímskeho dohovoru, je 
možné ich aplikovať aj na únikovú doložku v zmysle čl. 4(3) Nariadenia.
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55. Pokiaľ je možné určiť miesto dodania týmto spôsobom bez odvolania sa na hmotné 
právo uplatniteľné na zmluvu, toto miesto sa považuje za miesto, kam sa podľa zmluvy 
tovar dodal alebo mal dodať v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia  
[v súčasnosti čl. 7(1)(b) prvá zarážka nariadenia Brusel I – pozn. autora].

62. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na druhú otázku odpovedať, že 
článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia [v súčasnosti čl. 7(1)(b) prvá zarážka 
nariadenia Brusel I - pozn. autora] sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade zásielkového 
predaja sa má miesto, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať, určiť na základe 
ustanovení tejto zmluvy. Ak na základe týchto ustanovení nie je možné určiť miesto doda-
nia bez odvolania sa na hmotné právo uplatniteľné na zmluvu, je týmto miestom miesto 
fyzického odovzdania tovaru, ktorým kupujúci získal alebo mal získať právo skutočne na-
kladať s týmto tovarom v konečnom mieste určenia predaja.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. júna 2011 vo veci C-87/10, Electrosteel Europe 
SA proti Edil Centro SpA: 26. Vzhľadom na uvedené úvahy treba na položenú otázku od-
povedať, že článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia [v súčasnosti čl. 7(1)(b) prvá 
zarážka nariadenia Brusel I – pozn. autora] sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade zá-
sielkového predaja sa má miesto, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať, určiť 
na základe ustanovení tejto zmluvy. S cieľom overiť, či je miesto dodania určené „podľa 
zmluvy“, musí vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci zohľadniť všetky relevantné ustano-
venia a doložky tejto zmluvy, ktoré môžu jasne určovať toto miesto, vrátane ustanovení 
a doložiek všeobecne uznávaných a zakotvených zvyklosťami medzinárodného obchodu, 
ako sú Incoterms vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou v znení uverejne-
nom v roku 2000. Ak na tomto základe nie je možné určiť miesto dodania bez odvolania sa 
na hmotné právo uplatniteľné na zmluvu, je týmto miestom miesto fyzického odovzdania 
tovaru, ktorým kupujúci získal alebo mal získať právo s týmto tovarom skutočne nakladať 
v konečnom mieste určenia predaja.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 23. októbra 2014 vo veci C-305/13, Haeger 
& Schmidt GmbH proti Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) a i.: 25. Čo 
sa týka výrazu „považujú za zmluvy o preprave tovaru“, ako aj podmienok, za ktorých mož-
no inú zmluvu považovať za zmluvu o preprave, treba pripomenúť, že jednotné a samo-
statné kritériá sú potrebné na to, aby sa zabezpečila plná účinnosť dohovoru vzhľadom na 
ciele, ktoré sleduje (pozri analogicky rozsudok Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, bod 32 
a citovanú judikatúru).

26. Treba tiež pripomenúť, že v bodoch 32 až 34 rozsudku ICF (EU:C:2009:617), Súd-
ny dvor už poskytol výklad tejto poslednej vety uvedeného článku 4 ods. 4 [v súčasnosti 
sa predmetné ustanovenie už v Nariadení nenachádza; ostatným ustanoveniam čl. 4 ods. 4 
Rímskeho dohovoru však zodpovedá čl. 5(1) Nariadenia - pozn. autora] v tom zmysle, že 
za zmluvy o preprave možno považovať aj iné zmluvy, keďže jedným z účelov uvedeného 
ustanovenia je rozšírenie uplatnenia druhej vety tohto odseku 4 na zmluvy, ktorých hlav-
ným predmetom je preprava tovaru, hoci ich vnútroštátne právo kvalifikuje ako zmluvy 




