
 

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v právu Evropské unie 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá institutem uznání cizího rozhodnutí a podmínkami jeho 

výkonu v evropském mezinárodním právu soukromém a procesním, které je součástí práva 

Evropské unie. Proto je v této práci zohledněna i relevantní judikatura Soudního dvora Evropské 

unie, která se týká autonomního výkladu některých klíčových pojmů anebo ustanovení příslušných 

nařízení. Práce se soustředí na analýzu konkrétního systému uznání a výkonu cizích rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech, který je obsažen v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel Ibis), v Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro 

nesporné nároky, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 

12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a v Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí 

evropské řízení o drobných nárocích.  

V diplomové práci jsou obecně nastíněny různé přístupy k uznání cizího rozhodnutí včetně 

teorie rozšíření účinků, která se uplatňuje pro účely uznání cizího rozhodnutí v evropském 

mezinárodním právu procesním. Protože se jedná o součást práva Evropské unie, je zmíněn 

historický vývoj unijního práva v oblasti evropského mezinárodního práva procesního s důrazem 

na analyzovaná unijní nařízení. Dále jsou vymezeny úzce související pojmy jako rozhodnutí, 

právní moc a vykonatelnost rozhodnutí a výkon rozhodnutí. Analýza výše uvedené právní úpravy 

se zaměřuje především na pojetí institutu uznání cizího rozhodnutí, na stanovení podmínek jeho 

výkonu v cizím státě a na možnosti napadení jeho uznání či výkonu. Pozornost je v rámci této 

diplomové práce věnována také výkladovým rozporům, které se týkají odepření uznání a výkonu 

cizího rozhodnutí podle nař. Brusel Ibis.  
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