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Společný postoj Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu 
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy („ŘÍM II“)

Společný postoj Rady (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Stauner

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 29a (nový)

(29a) V rámci práva použitelného podle 
tohoto nařízení by měl soud zohlednit, že 
poškozený nemá bydliště ve státě, v němž 
k nehodě došlo.

Or. de

Odůvodnění

Zpravodajka oprávněně poukazuje na to, že škody, také a právě při dopravních nehodách, 
nevznikají a nemusí být nahrazeny jenom na místě nehody, ale také v domovském státě oběti. 
Tento požadavek ovšem nesmí vést k vytvoření věcně právních předpisů o způsobu a rozsahu 
náhrady škody. K tomu neexistuje podle čl. 65 Smlouvy o ES právní základ. Také by to 
překračovalo rámec nařízení, které chce vytvořit kolizně právní předpisy. Kromě toho 
navržené znění právě zabraňuje vytváření podnětů k soudnímu řízení. To je důležité zejména u 
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masových deliktů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Stauner

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 30a (nový)

(30a) Tak jako v Římské dohodě platí 
zásada „iura novit curia“. Soud by měl 
z vlastního podnětu určit cizí právo. Při 
určování cizího práva smějí strany soudu 
pomáhat a soud by měl mít možnost strany 
také vyzvat ke spoluúčasti.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Stauner

Pozměňovací návrh 29
Čl. 1 odst. 3

3. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokazování a soudní řízení s výhradou 
článků 21 a 22.

3. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokazování a soudní řízení s výhradou 
článků 15a, 21 a 22.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat společně s pozměňovacím návrhem, kterým se 
připojuje článek 15a a bod odůvodnění 30a.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 30
Článek 9

Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, je rozhodným 
právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, 

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, je rozhodným 
právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, 
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pokud jde o odpovědnost osoby v postavení 
zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo 
organizací zastupujících jejich profesní 
zájmy za škody způsobené trvající nebo 
uskutečněnou protestní akcí v kolektivním 
vyjednávání, právo země, ve které akce byla 
nebo má být uskutečněna.

pokud jde o odpovědnost osoby v postavení 
zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo 
organizací zastupujících jejich profesní 
zájmy za škody způsobené trvající nebo 
uskutečněnou protestní akcí v kolektivním 
vyjednávání, právo země, ve které akce byla 
nebo má být uskutečněna.

2. Tento článek se nepoužije pro protestní 
akce v kolektivním vyjednávání vůči lodi. 
V tomto případě se použijí všeobecné 
zásady podle článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Situace v lodní dopravě je velmi odlišná od průmyslových oborů vázaných na pevninu, pro 
které by mohl být článek 9 vhodný. Lodě se přemísťují a obsluhují přístavy různých zemí. 
Kdyby protestní akce v kolektivním vyjednávání vůči lodi měla být řízena podle právních řádů 
různých přístavů, které loď obsloužila během plavby, pravidla, jež by se měla použít, by se 
zásadně lišila, což by vedlo k vytvoření právní nejistoty. Proto by se v případě lodní dopravy 
mělo použít právo státu vlajky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 31
Článek 9

Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, je rozhodným 
právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, 
pokud jde o odpovědnost osoby v postavení 
zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo 
organizací zastupujících jejich profesní 
zájmy za škody způsobené trvající nebo 
uskutečněnou protestní akcí v kolektivním 
vyjednávání, právo země, ve které akce byla 
nebo má být uskutečněna.

Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, je rozhodným 
právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, 
pokud jde o odpovědnost osoby v postavení 
zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo 
organizací zastupujících jejich profesní 
zájmy za škody způsobené trvající nebo 
uskutečněnou protestní akcí v kolektivním 
vyjednávání, právo země, ve které akce byla 
nebo má být uskutečněna.

Tento článek se nepoužije pro protestní 
akcev kolektivním vyjednávání vůči lodi. 
V tomto případě se použijí všeobecné 
zásady podle článku 4.

Or. en
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Odůvodnění

Článek 4 stanoví, že právo rozhodné pro delikty je právem země, ve které ke škodě dojde. 
Článek 9 navrhuje, aby právo rozhodné bylo vždy právem země, v níž proběhne protestní akce 
v kolektivním vyjednávání. Situace v lodní dopravě je velmi odlišná od průmyslových oborů 
vázaných na pevninu, pro které by mohl být článek 9 vhodný. Kdyby protestní akce 
v kolektivním vyjednávání vůči lodi měla být řízena podle právních řádů různých přístavů, 
které loď obsloužila během plavby, pravidla, která by se měla použít, by se zásadně lišila. To 
by bylo nepraktické a vedlo by k vytvoření nejistoty. Veškeré vnitřní vztahy na lodi jsou 
obecně řízené právem státu vlajky; to odráží skutečnost, že v mnoha ohledech je loď 
pokládána za součást území státu vlajky. Díky této právní situaci mohou námořníci předvídat 
situaci a spolehnout se na podmínky dohodnuté v jejich zaměstnanecké smlouvě. Změna, jaká 
je navržena v článku 9, by mohla způsobit, že by se lodě EU vyhýbaly přístavům, kde by 
v jejím důsledku mohly vzniknout problémy. To by prakticky znamenalo, že Řím II by mohl 
způsobit omezený přístup lodí EU na trh v některých přístavech EU.

Pozměňovací návrh, který předkládáGabriele Stauner

Pozměňovací návrh 32
Článek 15a (nový)

Článek 15a
Určování obsahu cizího práva 

Pověřený soud určí obsah cizího práva 
z vlastního podnětu. Soud může s tímto 
cílem v případě potřeby také vyzvat strany 
ke spoluúčasti.

Or. de

Odůvodnění

Platí zásada „iura novit curia“. Soud musí určit z vlastního podnětu cizí právo. Při určování 
cizího práva smějí strany soudu pomáhat a soud může strany také ve vhodných případech 
vyzvat ke spoluúčasti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Stauner

Pozměňovací návrh 33
Čl. 26 odst. 1a (nový)

1a. Použití normy právního předpisu 
určeného tímto nařízením může být 
zamítnuto, zejména pokud by tím došlo 
k porušení základních práv a svobod, 
zakotvených zejména v Evropské úmluvě o 
lidských právech a ve vnitrostátním 
ústavním právu členských států.

Or. de

Odůvodnění

V zásadě se souhlasí s pozměňovacím návrhem 24 k článku 26 zpravodajky. Nesouhlasí se 
pouze s názorem, že zamítnutí použití normy cizího práva z důvodů veřejného pořádku by 
mělo vést k použití lex fori, neboť to není nezbytně nutné. Tato otázka by měla být i nadále 
přenechána vnitrostátnímu právu. Také se nezdá potřebné poukazovat ještě také na 
mezinárodní humanitární právo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Stauner

Pozměňovací návrh 34
Článek 27

Tímto nařízením není dotčeno použití 
právních předpisů Společenství, které ve 
zvláštních případech stanoví kolizní normy 
pro mimosmluvní závazkové vztahy.

Tímto nařízením není dotčeno použití 
právních aktů orgánů Evropských 
společenství, které

a) ve zvláštních případech stanoví kolizní 
normy pro mimosmluvní závazkové vztahy;
nebo
b) obsahují předpisy platné bez ohledu na 
vnitrostátní právo, jímž se na základě 
tohoto nařízení řídí mimosmluvní 
závazkové vztahy; nebo
c) obsahují předpisy na podporu řádného 
fungování vnitřního trhu, pokud nemohou 
být použity ve spojení s ustanoveními 
mezinárodního práva soukromého.
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Or. de

Odůvodnění

Se základním požadavkem zpravodajky se souhlasí. Není však třeba poukazovat také na 
přijímání právních aktů, neboť článek 27 společného postoje není omezen na právní akty 
Společenství, které již byly přijaty. Kromě toho nebylo v zájmu právní jistoty přijato písmeno 
c) z návrhu zprávy zpravodajky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 35
Článek 28

Vztah ke stávajícím mezinárodním 
úmluvám

vypouští se

(1) Tímto nařízením není dotčeno použití 
mezinárodních úmluv, jejichž stranou je 
jeden nebo více členských států ke dni 
přijetí tohoto nařízení a které stanoví 
kolizní normy pro mimosmluvní závazkové 
vztahy.
(2) Toto nařízení se však použije mezi 
členskými státy přednostně ve vztahu 
k úmluvám uzavřeným výlučně mezi dvěma 
a více členskými státy v rozsahu, ve kterém 
se týkají předmětu právní úpravy tohoto 
nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Katalin Lévai

Pozměňovací návrh 36
Čl. 28 odst. 2a (nový)

2a. Jestliže se v časový okamžik, kdy 
vznikne škoda, nacházejí veškeré ostatní 
prvky situace v jednom nebo více členských 
státech Evropské unie, pravidla tohoto 
nařízení mají přednost před pravidly 
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Haagské úmluvy ze dne 4. května 1971 o 
právu rozhodném při dopravních 
nehodách.

Or. en

Odůvodnění

Dosud zmíněnou Haagskou úmluvu ratifikovalo jen několik členských států. V této souvislosti 
by nařízení mělo vyjasnit, že Haagská úmluva je v rozhodnosti na druhém místě po Římu II.

Pozměňovací návrh, který předkládáKlaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 37
Článek 30

Komise do ... předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení. V případě 
potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho 
změny. Zpráva se bude zabývat zejména 
mimosmluvními závazkovými vztahy, které 
vznikají v souvislosti s dopravními 
nehodami a s narušením soukromí a 
osobnostních práv, včetně pomluvy.

Komise do ... předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení. V případě 
potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho 
změny.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Stauner

Pozměňovací návrh 38
Článek 30

Komise do ... předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení. V případě 
potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho 
změny. Zpráva se bude zabývat zejména 
mimosmluvními závazkovými vztahy, které 
vznikají v souvislosti s dopravními 
nehodami a s narušením soukromí a 
osobnostních práv, včetně pomluvy.

Komise do ... předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení. V případě 
potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho 
změny.
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Při vypracovávání zprávy Komise věnuje 
zvláštní pozornost zejména důsledkům 
způsobu, jakým různé právní řády používají 
cizí právo, a problematice náhrady škody, 
včetně možnosti ukládat exemplární 
náhrady či tresty, uplatňované v některých 
státech.
Součástí zprávy musí být analýza rozsahu, 
v jakém soudy členských států v praxi 
používají cizí právo, včetně doporučení 
týkající se vhodnosti jednotného přístupu 
k používání cizího práva.
Nejpozději do… a po rozsáhlé diskusi 
s příslušnými kruhy předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o situaci v oblasti 
narušování soukromí a osobnostních práv, 
se zohledněním svobody názoru a svobody 
tisku. Zpráva bude obsahovat rozsáhlé 
posouzení rozsahu tohoto jevu, problémů a 
také rozsáhlé hodnocení dopadů. V případě 
potřeby budou ve zprávě návrhy na úpravu 
tohoto nařízení a/nebo přijetí zvláštních 
právních předpisů.
Komise předloží nejpozději do... 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru po rozsáhlé diskusi s příslušnými 
kruhy, včetně Haagské konference o 
mezinárodním právu soukromém, zprávu o 
situaci v oblasti práva rozhodného pro 
dopravní nehody. Zpráva bude obsahovat 
rozsáhlé posouzení rozsahu tohoto jevu, 
problémů a také rozsáhlé hodnocení 
dopadů. V případě potřeby budou ve zprávě 
návrhy na úpravu tohoto nařízení a/nebo 
přijetí zvláštních právních předpisů.

Or. de

Odůvodnění

Sdílí se základní požadavek zpravodajky na rozšířenou doložku o přezkumu. Současně má tato 
doložka umožnit nalezení shody s Radou. Neboť v Radě a po odvolání odpovídajícího návrhu 
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Komisí není i přes intenzivní diskusi možné nalézt řešení pro oblast narušení soukromí a 
osobnostních práv, nemá tato otázka bránit přijetí celého nařízení. Je ale třeba, aby 
zákonodárci Společenství tuto oblast pro její zásadní význam i nadále pečlivě sledovali. Dále 
není třeba, aby byly jmenovány zvláštní skupiny zaměstnání partnerů při konzultacích.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 39
Článek 30

Komise do ... předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení. V případě 
potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho 
změny. Zpráva se bude zabývat zejména 
mimosmluvními závazkovými vztahy, které 
vznikají v souvislosti s dopravními 
nehodami a s narušením soukromí a 
osobnostních práv, včetně pomluvy.

Komise do ... předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení. V případě 
potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho 
změny. Zpráva se bude zabývat zejména 
mimosmluvními závazkovými vztahy, které 
vznikají v souvislosti s dopravními 
nehodami.

Or. en

Odůvodnění

Mimosmluvní závazkové vztahy související s narušením soukromí a osobnostních práv včetně 
pomluvy byly otevřeně vyjmuty z rozsahu platnosti nařízení v jeho čl. 1 písm. h).

Kromě toho Evropská komise zjistila v této oblasti nepatrné množství přeshraničních případů. 
Právní základ nařízení, článek 65 Smlouvy, se týká jenom opatření soudní spolupráce 
v civilních záležitostech s přeshraničními důsledky, která jsou proto nutná pro řádné 
fungování vnitřního trhu. V této souvislosti nemůže být právní základ nařízení platný pro 
mimosmluvní závazkové vztahy vznikající z narušení soukromí a osobnostních práv. 


