
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem budeme průběžně 

realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech 

budete včas informováni.Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se Squire Patton Boggs s.r.o. ,  
advokátní kancelář, která je odborným partnerem LR MSP. 
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 Výkon rozsudků mimo Evropskou unii se dosud řídil dvoustrannými mezinárodními úmluvami  

o právní pomoci, případně pouze národní úpravou výkonu cizích rozsudků v daném státě výkonu 

(pokud žádná úmluva mezi dotčenými státy neexistuje). V tomto režimu v řadě zemí bývá nezbytné 

absolvovat nejprve proces uznání rozsudku a následně navazující proces výkonu rozsudku, což je  

z hlediska času a nákladů náročné. V obou fázích procesu pak mají státy obvykle řadu důvodů, pro 

které mohou odmítnout uznání rozsudku nebo jeho výkon. Příslušné důvody jsou zhusta formulovány 

velmi obecně, což v praxi může vést k tomu, že i relativně méně významné procesní otázky budou 

použity jako argument pro odepření uznání a výkonu daného rozsudku. Národní stát má tak fakticky 

poměrně velký prostor chránit své občany a společnosti před hrozbou výkonu, resp. exekuce cizího 

rozsudku vydaných mimo Evropskou unii, a naopak.  

Zmíněná procesní pochybení má za cíl redukovat nově sjednaná Úmluva o uznání a výkonu cizích 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Úmluva“), která je  

v současné době již více než měsíc otevřena státům k ratifikaci. Úmluva byla přijata na půdě Haagské 

konference pro mezinárodní právo soukromé, což je důležitá mezinárodní organizace s více než  

80 členskými státy, mezi které patří mimo evropských států například Spojené státy americké, 

Kanada, řada států latinské Ameriky, bývalé státy Sovětského svazu, Indie nebo Čína.  

Úmluva v prvé řadě zavazuje státy k prakticky automatickému uznávání rozsudků vydaných jiným 

smluvním státem Úmluvy. Smluvní státy Úmluvy by tedy principiálně neměly proces zatěžovat 

samostatnou fází o uznávání rozsudku. Dále Úmluva řeší aktuální roztříštěnost právních úprav 

výkonu rozsudků založenou množstvím dvoustranných mezinárodních úmluv o právní pomoci nebo 

národními úpravami, a podřizuje tak výkon rozsudků mezinárodně unifikovanému katalogu 

procesních pravidel. V této souvislosti budou také sjednoceny důvody, pro které bude smluvní stát 

Úmluvy oprávněn odmítnout vykonat rozsudek jiného smluvního státu Úmluvy. K těmto důvodům 

podle Úmluvy budou patřit v zásadě pouze závažná procesní pochybení v řízení, která předcházela 

vydání rozsudku, či výhrada veřejného pořádku chránící právně zásadní pravidla společenského 

zřízení dotčeného státu. 

Úmluva bude nabývat účinnosti postupně tak, jak k ní budou jednotlivé státy přistupovat. Její 

praktický význam tedy bude záviset na tom, zda a v jakém množství dotčené státy k této Úmluvě 

přistoupí. Pokud dojde k přistoupení velkých a obchodně významných států, včetně USA, Číny nebo 

Ruska, bude Úmluva představovat významný nástroj zvyšující právní jistotu v oblasti mezinárodního 

obchodu. 

            

Legislativní rada MSP byla 

založena 13. 12. 2018. 
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