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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tu
čnou kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního 
textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování
konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé
jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných odd
ělení.



PR\619636CS.doc 3/20 PE 374.427v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 20



PE 374.427v01-00 4/20 PR\619636CS.doc

CS



PR\619636CS.doc 5/20 PE 374.427v01-00

CS

1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě
(KOM(2005)0650)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 61 písm. c a 67 odst. 5 Smlouvy o ES, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0441/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7
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(7) Možnost svobodné volby, kterou 
smluvní strany mají při výběru použitelných 
právních předpisů, musí být základem 
systému kolizních norem v oblasti 
smluvních závazků. 

(7) Možnost svobodné volby, kterou 
smluvní strany mají při výběru použitelných 
právních předpisů, musí být základem 
systému kolizních norem v oblasti 
smluvních závazků. Tato svoboda obsahuje 
právo zvolit si jako rozhodné právo zásady 
a normy smluvního hmotného práva, 
které jsou mezinárodně uznávány. Aby v
šak byly tyto zásady a normy přijatelné, 
musí splňovat určité minimální
standardy. Zejména by měly být vytvořeny
nezávislým, nestranným a neutrálním
orgánem; jejich obsah by měl být vyvá
žený a určitá imperativní ustanovení by m
ěla zabránit jeho obcházení a zneužívání;
a měly by v nezbytné míře komplexně
regulovat práva a povinnosti. Tyto 
podmínky splňují např. Zásady 
mezinárodních obchodních smluv 
UNIDROIT (Mezinárodní institut pro 
sjednocení soukromého práva).

Odůvodnění

Doplnění textu souvisí se změnou prvního pododstavce čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 11

(11) V oblasti individuálních pracovních 
smluv musí být na základě kolizní normy 
možné určit nehledě k vnějším znakům těži
ště pracovního vztahu. Touto normou není
dotčeno použití imperativních ustanovení
země, do které je pracovník vyslán v 
souladu se směrnicí 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb.

(11) V oblasti individuálních pracovních 
smluv musí být na základě kolizní normy 
možné určit nehledě k vnějším znakům těži
ště pracovního vztahu. Tímto nařízením
není dotčeno použití imperativních 
ustanovení země, do které je pracovník 
vyslán v souladu se směrnicí 96/71/ES ze 
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovník
ů v rámci poskytování služeb..

Odůvodnění

Původní znění je příliš omezené („touto normou“) a není zcela jasné.



PR\619636CS.doc 7/20 PE 374.427v01-00

CS

Pozměňovací návrh 3
Článek 2

Právo určené na základě tohoto nařízení se 
použije i v případě, že se nejedná o právo 
členského státu.

Právo určené na základě tohoto nařízení se 
použije i v případě, že se nejedná o právo 
členského státu.

Odůvodnění
Změna se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 1

2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 
rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a 
normy musí být uznávány na mezinárodní
úrovni i na úrovni Společenství.

2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 
rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a 
normy musí být uznávány na mezinárodní
úrovni.

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 je objasnit toto ustanovení.

Kromě toho se zdá nevhodné odkazovat v tomto nařízení na společný referenční rámec, který
ještě neexistuje, zejména proto, že není jasné, jakou bude mít tento soubor smluvních pravidel 
formu a na základě jakého právního základu bude přijat.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 1



PE 374.427v01-00 8/20 PR\619636CS.doc

CS

1. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, je pro následující smlouvy ur
čeno takto:

a) kupní smlouva se řídí právem země, v 
níž má prodávající obvyklé bydliště;

b) smlouva o poskytování služeb se řídí
právem země, v níž má poskytovatel služby 
obvyklé bydliště;

c) smlouva o přepravě se řídí právem zem
ě, v níž má přepravce obvyklé bydliště;

d) smlouva, jejímž předmětem je věcné
právo k nemovitosti nebo právo užívání
nemovitosti, se řídí právem země, ve které
se nemovitost nachází; 

e) odchylně od písmene d) se pronájem 
nemovitosti pro dočasné osobní užívání
na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích m
ěsíců řídí právem země, v níž má vlastník 
obvyklé bydliště, pokud je nájemce 
fyzickou osobou a pokud má své obvyklé
bydliště ve stejné zemi;

f) smlouva týkající se duševního nebo pr
ůmyslového vlastnictví se řídí právem zem
ě, v níž osoba, která převádí nebo uděluje 
práva, má obvyklé bydliště;
g) franšízová smlouva se řídí právem zem
ě, v níž má osoba, jíž je franšíza udělena, 
obvyklé bydliště;

h) smlouva o distribuci se řídí právem 
země, v níž má distributor obvyklé bydlišt
ě.

1. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, řídí se tyto smlouvy právem zem
ě, s níž mají nejužší spojitost.

Odůvodnění

Má se za to, že návrh Komise je příliš přesně vymezený a neponechává dostatek prostoru k
uvážení soudu. Není rovněž sladěn s kolizními normami právních systémů třetích zemí, což
není z hlediska celosvětové harmonizace kolizních norem žádoucí. Kromě toho jsou zde uvád
ěné pozměňovací návrhy k článku 4 formulovány v souladu s příslušnými ustanoveními na
řízení Řím II ve znění pozměněném Parlamentem v prvním čtení, aby bylo dosaženo potřebné
rovnováhy mezi přísnou normou a volností v rozhodování. Toho je docíleno stanovením 
základního pravidla v čl. 4 odst. 1, které je doplněno řadou předpokladů v odstavci 1a a 1ab 
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a ustanovením o výjimce v odstavci 2.

Navíc se má za to, že franšízové smlouvy nevyžadují samostatnou úpravu.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Předpokládá se, že smlouva má nejuž
ší spojitost se zemí, v níž má strana, která
je povinna plnit předmět smlouvy, v době
uzavření smlouvy obvyklé bydliště. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 1b (nový)

1b. U konkrétních smluv se předpokládá
tato nejužší spojitost:

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 1b  písm. a (nové)

(a) u kupní smlouvy se předpokládá nejuž
ší spojitost se zemí, v níž má prodávající
obvyklé bydliště;

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 1b písm. b (nové)

(b) u smlouvy o poskytování služeb se p
ředpokládá nejužší spojitost se zemí, v níž
má poskytovatel služby obvyklé bydliště;

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 1b  písm. c (nové)

(c) u smlouvy o přepravě se předpokládá
nejužší spojitost se zemí, v níž má p
řepravce obvyklé bydliště; 
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Pozměňovací návrh 11

Čl. 4 odst. 1b písm. d (nové)

(d) u smlouvy, jejímž předmětem je věcné
právo k nemovitosti nebo právo užívání
nemovitosti, se předpokládá nejužší
spojitost se zemí, v níž se nemovitost 
nachází;

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 1b písm. e (nové)

(e) odchylně od písmene d) se u pronájmu
nemovitosti pro dočasné osobní užívání
na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích m
ěsíců předpokládá nejužší spojitost se 
zemí, v níž má vlastník obvyklé bydliště, 
pokud je nájemce fyzickou osobou a 
pokud má své obvyklé bydliště ve stejné
zemi;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 1b písm. f (nové)

(f) u smlouvy týkající se duševního nebo 
průmyslového vlastnictví se předpokládá
nejužší spojitost se zemí, v níž osoba, která
převádí nebo uděluje práva, má obvyklé
bydliště;

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 1b písm. g (nové)
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(g) u smlouvy o distribuci se předpokládá
nejužší spojitost se zemí, v níž má
distributor obvyklé bydliště.;

Pozměňovací návrh 15
Čl. 4 odst. 1b písm. h (nové)

(h) u pojistné smlouvy se předpokládá
nejužší spojitost se zemí, v níž se nachází
pojistné riziko; 

Odůvodnění

Zařazení konkrétního předpokladu pro pojistné smlouvy je považováno za užitečné.Pojistné
smlouvy jsou nepochybně součástí závazkového práva a lze se domnívat, že jako smlouvy o 
poskytování služeb by mohly spadat do působnosti čl. 4 odst. 1ab, b. To by však nebylo příliš
vhodné, protože učinit právo země, kde má pojistitel obvyklé sídlo právem rozhodným, by 
znamenalo opomenutí zájmů slabší strany pojistné smlouvy a bylo by to v rozporu s již
zavedeným postupem u smluv pojišťujících proti riziku existujícímu v EU. Proto by mělo být 
místo pojištěného rizika, které je konkrétně upraveno směrnicemi EU, uvedeno jako prvek, 
který ukazuje na existenci zvláště úzké spojitosti mezi pojistnou smlouvou a právem příslu
šného státu.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 4 odst. 2

2. Smlouvy, které nejsou uvedeny v 
odstavci 1, se řídí právem země, v níž má
strana, která je povinna plnit předmět 
smlouvy, v době uzavření smlouvy obvyklé
bydliště. Není-li možné určit předmět pln
ění, řídí se smlouva právem země, s níž
nejúžeji souvisí.

2. Výjimečně se předpoklad stanovený
v odstavci 1a a 1b nemusí použít, pokud 
ze všech okolností případu jasně vyplývá, 
že má smlouva očividně úžší spojitost
s jinou zemí.

Odůvodnění
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Má se za to, že návrh Komise je příliš přesně vymezený a neponechává dostatek prostoru na 
uvážení soudu. Není rovněž sladěn s kolizními normami třetích zemí, což není z hlediska 
celosvětové harmonizace kolizních norem žádoucí. Kromě toho jsou zde uváděné pozměňovací
návrhy k článku 4 formulovány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Řím II ve znění
pozměněném Parlamentem v prvním čtení, aby bylo dosaženo řádné rovnováhy mezi přísnými 
pravidly a volností v rozhodování. Toho je docíleno stanovením základního pravidla v čl. 4 
odst. 1, které je doplněno řadou domněnek v odstavci 1a a 1ab a ustanovením o výjimce 
v odstavci 2.

Navíc se má za to, že franšízové smlouvy nevyžadují samostatnou úpravu.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 a (nový)

Článek 5a – Povinné pojistné smlouvy 

Rozhodným právem pro povinné pojistné
smlouvy je právo státu, který stanovuje 
povinnost uzavřít pojištění.

Odůvodnění

Pro pojistné smlouvy uzavřené na základě zákonné povinnosti uzavřít pojištění neexistují
zvláštní normy. Na povinné pojištění se vztahují předpisy veřejného pořádku země, která ve ve
řejném zájmu stanovila povinnost uzavřít pojištění. Tyto předpisy obvykle zahrnují zákonem 
stanovené požadavky týkající se formy, rozsahu a obsahu pojistné smlouvy. Pojistné smlouvy 
musí být v souladu s těmito předpisy, aby splňovaly požadavky stanovené právními předpisy. 
To lze zajistit pouze tím, že se povinné pojistné smlouvy budou řídit výlučně právem země, 
která stanoví povinnost uzavřít pojištění. Smluvní strany nemají žádný prostor pro volbu 
práva 

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 odst. 1
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1. Bez ohledu na článek 3 nesmí být zam
ěstnanec v případě individuální pracovní
smlouvy v důsledku volby rozhodného 
práva stranami zbaven ochrany, kterou mu 
poskytují imperativní ustanovení práva, 
které by bylo použito podle tohoto článku v 
případě neexistence volby rozhodného 
práva.

1. Bez ohledu na článek 3 nesmí být zam
ěstnanec v případě individuální pracovní
smlouvy v důsledku volby rozhodného 
práva stranami zbaven ochrany, kterou mu 
poskytují imperativní ustanovení práva, 
které by bylo použito podle tohoto článku v 
případě neexistence volby rozhodného 
práva.

Odůvodnění

Je třeba naprosto jednoznačně uvést, že se to týká individuálních pracovních smluv, nikoli 
kolektivních smluv.

Uvedená změna se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 6 odst. 2 úvodní část

2. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, individuální pracovní smlouva se 
řídí:

2. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, individuální pracovní smlouva se 
řídí:

Odůvodnění

Je třeba naprosto jednoznačně uvést, že se to týká individuálních pracovních smluv, nikoli
kolektivních smluv.

Uvedená změna se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 2 bod a)
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(a) právem země, v níž nebo z níž zam
ěstnanec při plnění smlouvy obvykle 
vykonává svoji práci. Nepovažuje se za zm
ěnu místa obvyklého výkonu práce, když
zaměstnanec dočasně vykonává svou 
práci v jiné zemi. Výkon práce v jiné zemi 
se pokládá za dočasný, když se má za to, 
že po splnění svého úkolu v zahraničí se 
zaměstnanec opět ujme své práce v p
ůvodní zemi. Uzavření nové pracovní
smlouvy s původním zaměstnavatelem 
nebo se zaměstnavatelem ze stejné
skupiny společností jako původní zam
ěstnavatel nevylučuje, aby zaměstnanec 
dočasně vykonával svou práci v jiné zemi;

(a) právem země, v níž zaměstnanec při pln
ění smlouvy obvykle vykonává svoji práci;

Odůvodnění

Článek 6 byl přeformulován tak, aby v případě individuálních pracovních smluv zavedl třístup
ňový systém. V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora týkající se nařízení Brusel I
by primární norma měla určovat právo locus laboris, tj. místa, kde je práce skutečně
vykonávána. Sekundární norma (právo země, „z níž“ zaměstnanec práci obvykle práci 
vykonává) by se například vztahovala na posádky letadel. Terciární norma pak určí právo
místa, kde se podnik nachází v případech, kdy nelze uplatnit primární a sekundární normu. A 
nakonec odstavec 3 umožňuje použít právo jiné země, pokud se ukáže, že individuální
pracovní smlouva má užší spojitost s touto zemí.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 2 bod aa) (nový)

(aa) pokud zaměstnanec obvykle 
nevykonává svou práci ve stejné zemi, 
právem země, z níž zaměstnanec při pln
ění smlouvy obvykle vykonává svou práci;

Pozměňovací návrh 22
Čl. 6 odst. 2 bod ab) pododstavec 1 (nový)
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(ab) Pro účely písmen (a) a (aa) se 
nepovažuje za změnu místa obvyklého 
výkonu práce, když zaměstnanec dočasně
vykonává svou práci v jiné zemi. Výkon 
práce v jiné zemi se pokládá za dočasný, 
když se má za to, že po splnění svého 
konkrétního úkolu v zahraničí se zam
ěstnanec opět ujme své práce v původní
zemi.

Odůvodnění

Toto znění je v písmenu (a) návrhu Komise a v podstatě se neliší od textu Římské úmluvy. Bliž
ší určení „úkolů“ přídavným jménem „konkrétní“ má vyjádřit potřebu přesného vymezení do
časné činnosti v jiné zemi.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 2 bod ab) pododstavec 2 (nový)

U každého vyslání pracovníka do jiné zem
ě na dobu delší než jeden rok se p
ředpokládá, že nejde o dočasné zam
ěstnání ve smyslu tohoto ustanovení, a ka
ždé vyslání pracovníka do jiné země na 
dobu delší než dva roky se nepovažuje za 
dočasné zaměstnání ve smyslu tohoto 
ustanovení.

Odůvodnění

Účelem tohoto ustanovení je zvýšit právní jistotu. Navrhované časové rozpětí odpovídá p
ředpisům o vysílání pracovníků v nařízení č. 1408/71

Pozměňovací návrh 24
Čl. 6 odst. 3
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3. Právo určené odstavcem 2 se nemusí pou
žít, vyplývá-li ze všech okolností, že 
pracovní smlouva úžeji souvisí s jinou zemí; 
v takovém případě se použije právo této 
jiné země.

3. Právo určené odstavcem 2 se nemusí pou
žít, vyplývá-li ze všech okolností, že 
individuální pracovní smlouva očividně ú
žeji souvisí s jinou zemí; v takovém případě
se použije právo této jiné země.

Odůvodnění

Je třeba naprosto jednoznačně uvést, že se to týká individuálních pracovních smluv, nikoli 
kolektivních smluv. Doplnění příslovce „zjevně“ zdůrazňuje třístupňový systém uvedený v čl. 
6 odst. 2.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 8 odst. 1

1. Má se za to, že dodržování
imperativních ustanovení je pro stát při 
ochraně jeho politického, společenského a 
hospodářského uspořádání zásadní do té
míry, že se vyžaduje jejich použití na 
jakoukoli situaci, která spadá do jejich 
oblasti působnosti bez ohledu na to, jaké je 
podle tohoto nařízení rozhodné právo pro 
smlouvu.

1. Pro účely tohoto článku se má za to, že 
dodržování mezinárodních imperativních
ustanovení je pro stát při ochraně jeho 
politického, společenského a hospodá
řského uspořádání nezbytné do té míry, že 
se vyžaduje jejich použití na jakoukoli 
situaci, která spadá do jejich oblasti p
ůsobnosti bez ohledu na to, jaké je podle 
tohoto nařízení rozhodné právo pro 
smlouvu.

Odůvodnění

Pojem imperativní ustanovení má omezenější a konkrétnější význam než např. v článku 6 o 
pracovních smlouvách. Tam a v případě čl. 3 odst. 5 a čl. 10 odst. 4 se jedná o vnitřní
imperativní ustanovení. Mělo by proto být jasně uvedeno, že definice v odstavci 1 se vztahuje 
pouze na článek 6 a mezinárodní imperativní normy. Výraz „zásadní“ byl nahrazen výrazem 
„nezbytné“, protože druhý výraz se zdá objektivnější a je v právních textech obvyklejší.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 8 odst. 3
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3. Bude rovněž možné uplatňovat 
imperativní ustanovení jiné země, než je 
země zvoleného rozhodného práva a se 
kterou situace úzce souvisí. Při 
rozhodování, zda se tato ustanovení mají
uplatnit, soud v souladu s vymezením 
odstavce 1 zohlední jejich povahu a jejich 
účel a rovněž důsledky, které by vyplývaly 
z jejich použití nebo nepoužití, na cíl doty
čných imperativních ustanovení a na 
smluvní strany.

Vypouští se

Odůvodnění

. Proti příslušným ustanovením Římské úmluvy mělo námitky Německo, Irsko, Lotyšsko, 
Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené království. Má se rovněž za to, že její
nepovinný charakter, nejasnost používaných kritérií a její potenciální šíře by mohly oslabit 
právní jistotu a podpořit spekulativní snahy vyhnout se smluvním povinnostem, a tím zvýšit
nejistotu a riziko pro hospodářské subjekty a způsobit vyšší náklady.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 18 odst. 1 pododstavec 2

Je-li smlouva uzavřena v rámci pobočky, 
zastoupení nebo jiné provozovny nebo 
pokud podle smlouvy musí být plnění
poskytnuto takovou provozovnou, nachází
se obvyklé sídlo na místě této provozovny.

Je-li smlouva uzavřena v rámci pobočky, 
zastoupení nebo jiné provozovny nebo 
pokud podle smlouvy musí být plnění
poskytnuto takovou provozovnou, nachází
se obvyklé sídlo na místě této provozovny.

Odůvodnění

Tato změna uvede v soulad článek 18 se zněním nařízení Brusel I (čl. 60 odst. 1). Viz rovněž
článek 23 společného postoje k nařízení Řím II.

Změna se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 28
Článek 22
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Tímto nařízením není dotčeno použití nebo 
přijetí aktů orgánů Evropských spole
čenství, které:

(a) ve zvláštních oblastech upravují kolizní
normy v oblasti smluvních závazkových 
vztahů; seznam takových v současné době
platných aktů je uveden v příloze 1.

(b) upravují smluvní závazkové vztahy a 
které se na základě dobré vůle stran použijí
v situacích kolize práva;

(c) stanoví pravidla pro podporu řádného 
fungování vnitřního trhu tak, aby se tato
pravidla nemohla použít současně použít
na právo určené normami mezinárodního 
práva soukromého.

Tímto nařízením není dotčeno použití nebo 
přijetí aktů orgánů Evropských spole
čenství, které:

(a) ve zvláštních oblastech upravují kolizní
normy v oblasti smluvních závazkových 
vztahů; seznam zahrnující některé v sou
časné době platných aktů je uveden v p
říloze 1.

(b) upravují smluvní závazkové vztahy a 
které se na základě dobré vůle stran použijí
v situacích kolize práva;

(c) stanoví předpisy, které mají přispět k 
řádnému fungování vnitřního trhu 
vzhledem k tomu, že nemohou být použity
spolu s právem určeným normami 
mezinárodního práva soukromého.

Odůvodnění

Pokud jde o bod (a), seznam v příloze 1 není vyčerpávající a znění tohoto ustanovení by tomu 
mělo odpovídat.

Bod (c) byl uveden v soulad s příslušným ustanovením nařízení Řím II ve znění pozměněném 
Parlamentem v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 29
Čl. 23 odst. 2a (nový)

Stát, v jehož rámci mají různé územní
jednotky různé právní normy upravující
smluvní závazkové vztahy, není povinen 
používat toto nařízení na kolize práva 
týkající se výlučně těchto jednotek.

Odůvodnění

Toto ustanovení bylo převzato z návrhu nařízení Řím I ve znění projednávaném Parlamentem 
a Radou v prvním čtení. Umožnilo by to členským státům, které se skládají z více právních 
systémů, aby se samy rozhodly, zda pro řešení čistě vnitřních případů přijmou či nepřijmou 
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ustanovení podle vzoru práva Společenství.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 24 odst. 3

Použije se na smluvní závazkové vztahy, 
které vznikly po jeho nabytí účinnosti. 
Pokud jde však o smluvní závazkové
vztahy, které vznikly před nabytím ú
činnosti tohoto nařízení, toto nařízení se 
použije, pokud se na základě jeho norem 
použije stejné právo, které by se bylo pou
žilo podle Římské úmluvy z roku 1980.

Použije se na smluvní závazkové vztahy, 
které vznikly po jeho nabytí účinnosti.

Odůvodnění

Právní předpisy by ze zásady neměly mít zpětnou platnost. Toto ustanovení vnáší zbytečnou 
komplikaci a mohlo by narušit právní jistotu.

Pozměňovací návrh 31
Příloha I

– Směrnice o navracení kulturních statků
neoprávněně vyvezených z území členského 
státu (směrnice 93/7/EHS ze dne 15. 3. 
1993)

– Směrnice o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (směrnice 71/1996/ES 
ze dne 16. 12. 1996)

– Druhá směrnice „o neživotním pojištění
“ (směrnice 88/357/EHS ze dne 22. 6. 
1988 doplněná a pozměněná směrnicemi 
92/49/EHS a 2002/13/ES)

– Druhá směrnice „o životním pojištění“
(směrnice 90/619/EHS ze dne 8. 1. 1990 
doplněná a pozměněná směrnicemi 
92/96/EHS a 2002/12/ES)

– Směrnice o navracení kulturních statků
neoprávněně vyvezených z území členského 
státu (směrnice 93/7/EHS ze dne 15. 3. 
1993)

– Směrnice o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (směrnice 71/1996/ES 
ze dne 16. 12. 1996)
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Odůvodnění

Kromě toho, že druhá směrnice o životním pojištění byla zrušena a nahrazena směrnicí
2002/83, poslední dvě odrážky by měly být vypuštěny.

Pojistné smlouvy proti rizikům existujícím uvnitř EU by měly spadat do působnosti obecných 
ustanovení o faktorech spojujících smlouvu s konkrétním právem. Pro pojišťovnictví a jeho
klienty v nespotřebitelském sektoru by bylo rozšíření možností volby práva přínosem. Pečlivý
výběr práva použitelného na smlouvy by umožnil nabízet stejné produkty po celé Evropě, 
protože by z velké části odstranil nutnost vytvářet samostatné produkty pro každý trh. 
V minulosti odrazovaly problémy v této oblasti pojišťovací společnosti od většího využívání
svobody poskytovat v oblasti pojištění i jiné služby než pojištění velkých rizik. Pokud jde o 
volbu práva, obecně potřebují ochranu jen spotřebitelé, včetně pojišťovnictví. Podniky a 
samostatně výdělečné osoby mají dostatečné podnikatelské zkušenosti, aby si uvědomily
rizika, která podstupují při provozování činnosti mimo působnost právního systému své země
původu nebo aby poznaly, kdy potřebují právní rady.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení (Řím I) je přeměna Římské úmluvy z roku 1980 na nástroj Spole
čenství a její případná revize.

I když byla potřeba přijetí tohoto nařízení v některých kruzích zpochybněna, zpravodajka se 
domnívá, že má smysl z následujících důvodů: (a) nařízení lze změnit rychleji než úmluvu a 
jako součást acquis communautaire se může rychleji rozšířit do nových zemí; (b) bude zajišt
ěna možnost obrátit se na Soudní dvůr s žádostí o předběžné rozhodnutí (viz zpoždění Belgie p
ři provádění protokolů k Římské úmluvě týkající se jejího výkladu Soudním dvorem); (c) na
řízení bude jediným nástrojem s přímou závazností pro vnitrostátní soudy, zatímco ratifikace 
mezinárodní úmluvy vyžaduje v mnoha zemích přijetí vnitrostátních právních předpisů k tomu, 
aby byla úmluva závazná v rámci vnitrostátního práva. Jediným nedostatkem je, že se nebude 
týkat Dánska. Lze doufat, že Spojené království překoná počáteční neochotu a nakonec se p
řijetí nařízení zúčastní.

Na základě výše uvedených skutečností by zpravodajka chtěla upozornit na to, že mnohá
ustanovení navrhovaného nařízení jsou nová ve srovnání s Římskou úmluvou. Je přesvědčena o 
tom, že budou důkladně projednána ve výborech a vyhrazuje si právo předložit na základě t
ěchto diskusí a obdržených návrhů další pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrhy obsažené v této zprávě si kladou za cíl zlepšit znění navrhované Komisí
na základě různých návrhů, které zpravodajka obdržela, a docílit většího souladu nařízení s 
projektem Řím II v jeho současné podobě. Soustředila se zejména na některá klíčová
ustanovení, např. na článek 4 (Rozhodné právo při neexistenci volby práva) a článek 6 
(Individuální pracovní smlouvy), kde podporuje přístup, který je blíže přístupu přijatému 
Parlamentem v prvním čtení nařízení Řím II a pro kolizní normy právních systémů třetích zemí. 
Zpravodajka se také snažila rozlišit vnitrostátní a mezinárodní imperativní normy změnou 
článku 8 na základě toho, že různé odkazy na imperativní normy v čl. 3 odst. 5, čl.6 odst. 1, čl.
8 a čl. 10 odst.1 by mohly být zavádějící.

Byl rovněž učiněn pokus reagovat na obavy odvětví pojišťovnictví, což by mělo znamenat 
konkrétní přínos pro fungování vnitřního trhu v oblasti pojišťovnictví. 

Na závěr by chtěla zpravodajka upozornit na nesoulad mezi jednotlivými jazykovými verzemi 
návrhu Komise. Doufá, že je právní lingvisté Parlamentu a Rady v průběhu postupu odstraní. 
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