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Tématem předložené diplomové práce je Předběžná otázka českých soudů ve věci příslušnosti 

podle nařízení Brusel I a Brusel I bis.  

Kolegyně Monika Hrušková se ve své práci, která má rozsah 56 stran a uzavřena byla dne 

6.6.2019, zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, a to zejména 

ohledně předběžné otázky českých soudů ve vztahu k nařízení Brusel I a Brusel I bis.  

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou předpisy evropského mezinárodního práva 

soukromého často aplikovány i českými soudy, a to zejména nařízení Brusel I, resp. Brusel I 

bis, lze určitě konstatovat, že autorka si vybrala téma velice aktuální, které má svůj význam 

v rovině akademické i praktické a v české literatuře ještě nebylo v této podobě dostatečně 

zpracováno.  

Autorka práci rozdělila do logických celků.  

Autorka se nejprve zabývá obecně institutem předběžné otázky dle čl. 267 SFEU a vývojem 

tohoto institutu. Dále zmiňuje významné judikáty SD EU ohledně předběžné otázky. 

Dále se autorka komplexně zabývá právní úpravou příslušnosti dle nařízené Brusel I bis, když 

popisuje a analyzuje jednotlivé druhy příslušnosti. 

Následně se pak autorka věnuje čtyřem řízením o předběžné otázce, která byla iniciována ze 

strany českých soudů. Tuto část práce lze označit za stěžejní. Autorka v této části práce 

prokazuje schopnost výkladu nařízení Brusel I a Brusel I bis ve vztahu k předmětným řízením 

a dále prokazuje schopnost práce s judikaturou. Bohužel zde absentuje práce s relevantní 

literaturou, a to zejména komentářovou ve vztahu k předmětným nařízením. Právě absentující 

literaturu, a to domácí i zahraniční, považuji za jeden z hlavních nedostatků předložené 

diplomové práce.  

Další nedostatek práce spatřuji v tom, že autorka se nedostatečně věnuje otázce autonomního 

výkladu ze strany SD EU v rámci pojednání o předběžné otázce na str. 8 a násl.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.  

 

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autorka měla vyjádřit k otázce autonomního 

výkladu prováděného ze strany SD EU v rámci evropského mezinárodního práva 

soukromého. A dále by pak měla tuto metodu výkladu demonstrovat na některém z řízení o 

předběžné otázce zahájených ze strany českých soudů.    

 



Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

 

V Praze dne 30.6.2019 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


