
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚMLUVA  

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY,  

ESTONSKÉ REPUBLIKY, 

KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, 

LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, 

REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY,  

REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

K ÚMLUVĚ O PRÁVU  

ROZHODNÉM PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY,  

OTEVŘENÉ K PODPISU V ŘÍMĚ DNE 19. ČERVNA 1980, 

A K PRVNÍMU A DRUHÉMU PROTOKOLU  

O JEJÍM VÝKLADU SOUDNÍM DVOREM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 
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VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, 

 

S OHLEDEM NA Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské 

republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské 

republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena 

Evropská unie, a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného aktu, 

 

PŘIPOMÍNAJÍCE, že se nové členské státy tím, že se staly členy Evropské unie, zavázaly 

přistoupit k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě 

dne 19. června 1980, a k prvnímu a druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem, ve znění 

úmluvy o přistoupení Řecké republiky, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 1984, úmluvy o 

přistoupení Španělského království a Portugalské republiky, podepsané ve Funchalu dne 18. května 

1992, a úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království, 

podepsané v Bruselu dne 29. listopadu 1996, 

 

SE DOHODLY TAKTO: 
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HLAVA I 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 

ČLÁNEK 1 

 

Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, 

Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská 

republika (dále jen „přistupující státy“) přistupují 

 

a) k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 

19. června 1980 (dále jen „úmluva z roku 1980“), ve znění vyplývajícím ze všech úprav 

a změn provedených 

 

– Úmluvou o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (dále jen „úmluva z roku 1984“), podepsanou v Lucemburku dne 

10. dubna 1984, 

 

– Úmluvou o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „úmluva z roku 1992“), 

podepsanou ve Funchalu dne 18. května 1992, 
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– Úmluvou o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království 

k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „úmluva z roku 

1996“), podepsanou v Bruselu dne 29. listopadu 1996; 

 

b) k Prvnímu protokolu o výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 

Soudním dvorem Evropských společenství (dále jen „první protokol z roku 1988“), 

podepsanému dne 19. prosince 1988, ve znění vyplývajícím ze všech úprav a změn 

provedených úmluvou z roku 1992 a úmluvou z roku 1996; 

 

c) k Druhému protokolu o přenesení určitých pravomocí ve věci výkladu Úmluvy o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy na Soudní dvůr Evropských společenství (dále jen 

„druhý protokol z roku 1988“), podepsanému dne 19. prosince 1988. 
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HLAVA II 

 

ÚPRAVY PRVNÍHO PROTOKOLU Z ROKU 1988 

 

 

ČLÁNEK 2 

 

V čl. 2 písm. a) prvního protokolu z roku 1988 se vkládají nové odrážky, které znějí: 

 

a) mezi první a druhou odrážku: 

 

„– v České republice: 

 

Nejvyšší soud České republiky 

 

Nejvyšší správní soud“ 

 

b) mezi třetí a čtvrtou odrážku: 

 

„– v Estonsku: 

 

Riigikohus“ 
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c) mezi osmou a devátou odrážku: 

 

„– na Kypru: 

 

Ανώτατο ∆ικαστήριο 

 

– v Lotyšsku: 

 

Augstākās Tiesas Senāts 

 

– v Litvě: 

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas“ 

 

d) mezi devátou a desátou odrážku: 

 

„– v Maďarsku: 

 

Legfelsõbb Bíróság 

 

– na Maltě: 

 

Qorti ta' l-Appell“ 

 

1162 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - tschechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil)6 von 10



 

 

e) mezi jedenáctou a dvanáctou odrážku: 

 

„– v Polsku: 

 

Sąd Najwyższy 

 

Naczelny Sąd Administracyjny“ 

 

f) mezi dvanáctou a třináctou odrážku: 

 

„– ve Slovinsku: 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

 

– na Slovensku: 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky“ 
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HLAVA III 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

ČLÁNEK 3 

 

1. Generální tajemník Rady Evropské unie předá ověřený opis úmluvy z roku 1980, úmluvy 

z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, úmluvy z roku 1992 

a úmluvy z roku 1996 v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, 

nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském vládám České republiky, Estonské 

republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, 

Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky. 

 

2. Znění úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého 

protokolu z roku 1988, úmluvy z roku 1992 a úmluvy z roku 1996 v jazyce českém, estonském, 

litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském jsou platná za 

stejných podmínek jako ostatní znění úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu 

z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, úmluvy z roku 1992 a úmluvy z roku 1996. 
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ČLÁNEK 4 

 

Tuto úmluvu ratifikují signatářské státy. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka 

Rady Evropské unie. 

 

 

ČLÁNEK 5 

 

1. Tato úmluva vstupuje v platnost mezi státy, které ji ratifikovaly, prvním dnem třetího měsíce 

po uložení druhé ratifikační listiny. 

 

2. Poté tato úmluva vstupuje v platnost pro každý signatářský stát, jenž ji ratifikuje později, 

prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení jeho ratifikační listiny. 

 

 

ČLÁNEK 6 

 

Generální tajemník Rady Evropské unie oznámí signatářským státům 

 

a) uložení každé ratifikační listiny, 

 

b) dny vstupu této úmluvy v platnost pro smluvní státy. 
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ČLÁNEK 7 

 

Tato úmluva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, 

finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, 

nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, 

přičemž všech dvacet jedna znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního 

sekretariátu Rady Evropské unie. Generální tajemník předá ověřený opis vládě každého 

signatářského státu. 
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