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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: David Krátký 

Téma a rozsah práce: Úprava mezinárodní příslušnosti soudů v nařízení Brusel I bis, 

celkem 65 stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 19.11.2019 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomová práce je velmi aktuální, diplomant se snaží komplexně zachytit právní 

úpravu příslušnosti soudů v nařízení EP a Rady č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) Brusel I bis, 

zejména srovnáním tohoto nařízení s předcházejícím nařízením Brusel I a někdy i s Bruselskou 

úmluvou, která byla prvním společným instrumentem pro regulaci soudní příslušnosti a uznání 

a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních v rámci EU, resp. tehdy ještě EHS. 

Aktuální a nové je zpracování starší i novější judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího soudu 

ČR, včetně zcela recentních rozhodnutí, rovněž oceňuji práci s aktuální zahraniční literaturou. 

 

2. Náročnost tématu:  

Téma mezinárodního civilního procesního práva je již samo o sobě náročné. Diplomant 

se nevyhýbá ani tak obtížným otázkám, jako je např. litispendence, a většinou se snaží zaujmout 

i vlastní stanovisko, což není v diplomových pracích zcela obvyklé. Text je psaný hutně, bez 

prázdných slov a vět, je i na výborné stylistické úrovni. 

 

3. Kritéria hodnocení práce 

Diplomová práce je logicky rozvržena. Práce sestává ze čtyř kapitol, dále vnitřně 

rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje Závěr. V Úvodu diplomant osvětluje 

cíl práce, jímž je rozbor právní úpravy mezinárodní příslušnosti soudů v nařízení Brusel I bis, 

dílčím cílem je odpovědět na otázku, jaké změny přineslo toto nařízení oproti nařízení Brusel 

I, a zda je možné tyto změny považovat za přínos pro evropské mezinárodní civilní právo 

procesní. Zvláštní pozornost je věnována dohodě o volbě soudu. V první kapitole je uveden 

historický vývoj nařízení Brusel I bis, druhá kapitola se zaměřila na působnost nařízení. Na s. 

13 je v souvislosti s vymezením mezinárodního prvku zvažována možnost internacionalizace 

sporu volbou soudu jiného státu s tím, že tato možnost, dříve spíše odmítaná, se nyní již i 
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připouští. Jaké je stanovisko diplomanta? Má toto stanovisko nějaký praktický význam? Na s. 

16 diplomant v souvislosti s věcnou působností nařízení ve vztahu k rozhodčímu řízení uvádí, 

že rozsudek SDEU ve věci C-185/97 West Tankers se zdá být překonán odrážkou 12 preambule 

k nařízení, to by měl blíže vysvětlit při ústní obhajobě. Na s. 21 se diplomant zabývá článkem 

71 nařízení o přednosti zvláštních mezinárodních úmluv, postrádám zde Montrealskou úmluvu, 

i k tomu by se mohl diplomant vyjádřit (na s. 44 práce tuto otázku nepřímo zmiňuje). Třetí 

kapitola rozebírá jednotlivá pravidla mezinárodní příslušnosti, čtvrtá kapitola se pak detailněji 

zaměřuje na dohody o volbě soudu.  

Práce končí Závěrem, v němž diplomant shrnuje poznatky, k nimž dospěl. Zejména 

oceňuji jeho úvahy o univerzální působnosti nařízení, tedy ve vztahu k případům, kdy žalovaný 

nemá bydliště na území členského státu EU. Za přínosné diplomant označuje vedle některých 

projevů univerzální působnosti nařízení i ochranu zaměstnanců a spotřebitelů, jakož i rozšíření 

působnosti dohod o volbě soudu. Rovněž je potřebné kladně zhodnotit kritické připomínky 

diplomanta, ať již k dosaženým novelizacím, či k otázkám, jejichž řešení se nakonec do 

novelizace nepromítlo. 

Práce využívá řady literárních zdrojů českých i zahraničních, je zcela aktuální, svědčí o 

tom, že se diplomant v této obtížné materii dobře orientuje. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

K práci mám pouze drobné připomínky na upřesnění či doplnění, které jsem vyjádřila 

průběžně v textu. Při ústní obhajobě by se diplomant měl podrobněji vyjádřit k výše uvedeným 

otázkám.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně.  

 

V Praze dne 11.12.2019                                                       

 

 

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.  

oponentka diplomové práce 


