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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti:

Jedním z předních cílů Evropské unie je zachování a další rozvoj prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, v němž je zaručen volný pohyb osob. Právní základ na evropské úrovni 
je momentálně v případě rozvodu nebo rozluky občanů různé státní příslušnosti velmi 
nepřehledný, pokud jde o volbu rozhodného práva. Manželé mezi sebou často „soutěží“ o to, 
kdo z nich jako první předloží u soudu žádost o rozvod, aby tak zajistili, aby rozvodové řízení 
probíhalo podle právního řádu, který lépe chrání především zájmy příslušné strany.  Cílem 
tohoto návrhu nařízení je posílit právní jistotu dotčených párů a současně zaručit 
předvídatelný a flexibilní průběh řízení. 

Vzhledem k tomu, že se v případě rodinného práva jedná o zvlášť citlivou oblast vnitrostátní 
legislativy, neusiluje se tímto návrhem nařízení Evropské komise o sjednocení rozvodového 
a rodinného práva, ale spíše o vytvoření společné právní úpravy, která bude sloužit k určení 
vnitrostátního práva, jež se použije v případě rozvodu občanů různé státní příslušnosti. 
V současné době je v EU každoročně uzavíráno asi 300 000 národnostně smíšených sňatků 
a celkově je tak registrováno přibližně 16 milionů mezinárodních manželství. Z toho je v EU 
každý rok 140 000 až 170 000 manželství opět rozvedeno. Tato čísla a navýsost rozdílná 
hmotněprávní úprava rozvodového práva v celé Evropské unii názorně dokládají, že je 
nezbytně nutné zajistit v případě rozvodu nebo rozluky větší právní jistotu. 

Evropská komise proto navrhuje, aby byla posílena autonomie stran ve věcech rozvodu 
a rozluky a aby jim byla v určitém rámci umožněna volba rozhodného práva pro jejich případ. 
Manželé by měli být oprávněni k výběru práva té země, k níž mají mimořádný vztah, přičemž 
tato volba musí být slučitelná se společnými hodnotami Evropské unie.   

Stanovisko navrhovatelky:

Navrhovatelka v zásadě nařízení o rozhodném právu ve věcech rozvodu a rozluky po 
obsahové stránce podporuje. 

Smyslem pozměňovacích návrhů předložených v tomto stanovisku je upravit návrh Komise 
tak, aby se s jistotou vyloučila diskriminace na základě pohlaví, zaručily rovné možnosti obou 
manželů a aby se bral zřetel hlavně na zájmy dítěte. 

Navrhovatelka se však domnívá, že by se tato iniciativa neměla omezit jen na právní úpravu 
týkající se výběru rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky, ale že následujícím krokem 
by mělo být vypracování právních předpisů, které by řešily následky rozvodu (majetkové 
vypořádání, výživné, zaopatření). Předložené nařízení se tyto otázky nevztahuje. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zasvěcená volba obou manželů je 
hlavní zásadou tohoto nařízení. Každý 
z manželů by měl přesně vědět, jaké jsou 
právní a společenské důsledky volby 
rozhodného práva. Možnost zvolit 
rozhodné právo po vzájemné dohodě nesmí 
být na újmu práv a rovnosti vyhlídek obou 
manželů. V tomto ohledu by si vnitrostátní 
soudy měly být vědomy důležitosti 
zasvěcené volby obou manželů ohledně 
právních důsledků dohody o volbě 
rozhodného práva.

(16) Zasvěcená volba obou manželů je 
hlavní zásadou tohoto nařízení. Každý 
z manželů by měl přesně vědět, jaké jsou 
právní a společenské důsledky volby 
rozhodného práva. Možnost zvolit 
rozhodné právo po vzájemné dohodě nesmí 
být na újmu práv a rovnosti vyhlídek obou 
manželů. V tomto ohledu by si vnitrostátní 
soudy měly být vědomy důležitosti 
zasvěcené volby obou manželů ohledně 
právních důsledků dohody o volbě 
rozhodného práva. Při ověření zvoleného 
rozhodného práva jsou manželé poučeni 
o právních důsledcích plynoucích z této 
volby. Odpovídajícím způsobem se použijí 
vnitrostátní právní předpisy, na jejichž 
základě může jeden z manželů využít 
právní pomoc.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měly by být vytvořeny určité záruky 
pro to, aby si manželské páry uvědomily 
důsledky své volby. Dohoda o volbě 
rozhodného práva by přinejmenším měla 
být vyhotovena písemně, datována 
a podepsána oběma stranami. Pokud však 
právo zúčastněného členského státu, 
v němž mají oba manželé místo obvyklého 
bydliště, obsahuje doplňující formální 
pravidla, je třeba tato pravidla dodržovat. 
Tato doplňující formální pravidla mohou 

(17) Měly by být vytvořeny určité záruky 
pro to, aby si manželské páry uvědomily 
důsledky své volby. Dohoda o volbě 
rozhodného práva musí být vyhotovena 
písemně, datována, podepsána oběma 
stranami a notářsky ověřena. Pokud však 
právo zúčastněného členského státu, 
v němž mají oba manželé místo obvyklého 
bydliště, obsahuje doplňující formální 
pravidla, je třeba tato pravidla dodržovat. 
Tato doplňující formální pravidla mohou 
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existovat například v zúčastněném 
členském státě, v němž je dohoda součástí 
manželské smlouvy.

existovat například v zúčastněném 
členském státě, v němž je dohoda součástí 
manželské smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly zvážit 
možnost, že by ustanovení tohoto nařízení 
používaly na rozluku registrovaných 
partnerství v případě různých kolizních 
norem do doby, než budou pro tyto 
případy existovat zvláštní právní předpisy. 
Je při tom třeba brát zřetel na různé 
právní systémy v členských státech. Tímto 
ustanovením se nezakládá právní 
povinnost uznávat registrovaná 
partnerství.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti tohoto nařízení se omezuje na rozvody manželství a rozluky manželského 
svazku, avšak nikoli na zrušení registrovaného partnerství. Má-li se zabránit diskriminaci 
občanů žijících v jiných registrovaných svazcích, je vhodné oblast působnosti rozšířit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na rozvod 
a rozluku v situacích, kdy dochází ke kolizi 
právních předpisů.

1. Toto nařízení se vztahuje na 
rozvod, rozluku a zrušení manželství
v situacích, kdy dochází ke kolizi právních 
předpisů různých států.
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Or. de

Odůvodnění

Právě pro ženy je v určitých případech důležité, že ještě nejsou rozvedeny, a proto je vhodné 
oblast působnosti tohoto nařízení rozšířit. (Druhá část PN se netýká českého znění.)

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dohoda uvedená v odstavci 2 bude 
vyhotovena písemně, datována 
a podepsána oběma stranami. Písemné 
formě jsou rovnocenná veškerá sdělení 
elektronickými prostředky, která umožňují 
trvalý záznam dohody.

3. Dohoda uvedená v odstavci 2 bude 
vyhotovena písemně, datována, podepsána 
oběma stranami a notářsky ověřena.

Or. de


