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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma je velmi aktuální, otázky přeshraniční insolvence sice patří dnes již spíše ke klasickým
tématům mezinárodního práva soukromého, ale mění se s ohledem na nové jevy i v právu
společností; práce přihlíží i k vývoji v českém právu. V tomto směru téma u nás nebylo,
pokud je mi známo, dosud zpracováno.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma, tak jak jej autorka pojímá, je velmi náročné, autorka využívá metody komparace,
analýzy a syntézy. Jako jedna z prvních se pustila do komentáře k novému nařízení EU č.
2015/848, o insolvenčním řízení (přepracované znění). Autorka využívá především
zahraniční odbornou literaturu a judikaturu jednak Soudního dvora EU, jednak soudů
členských států, včetně ČR, kde ovšem příliš mnoho rozhodnutí není. Téma je pojato i
s přihlédnutím k širším souvislostem, zejména k novému vývoji práva společností.

3.

Formální a systematické členění práce
Disertace je rozdělena do devíti kapitol, dále podrobně rozčleněných, jimž předchází Úvod,
poslední kapitola je Závěrem. Úvod nastiňuje záměr práce, kdy se autorka hodlá zabývat
analýzou současného stavu evropského insolvenčního práva a za pomoci národní i evropské
judikatury vytvořit přehled praktických problémů, kterým insolvenční soudy, dlužníci,
věřitelé a insolvenční správci čelí. První kapitola uvádí základní východiska a principy
přeshraničního insolvenčního práva, druhá a následující kapitoly se již přímo zaměřují na
předmětné nařízení. Autorka zkoumá jeho působnost, soudní příslušnost, rozhodné právo a
uznávání a výkon rozhodnutí. Své úvahy ilustruje na judikatuře. Šestá kapitola se zabývá
hlavním a vedlejším řízením, sedmá pak informováním věřitelů a přihlašováním jejich
pohledávek, to už jsou nova přepracovaného znění. A tím nejdůležitějším je vytvoření
zvláštních pravidel pro insolvenční řízení proti členům skupiny společností (osmá kapitola).
V deváté kapitole autorka shrnuje závěry, k nimž dospěla, a nastiňuje slíbený přehled
praktických problémů, které je potřebné ještě řešit. Zde vidím významnou přidanou hodnotu.

4.

Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem
zpracován
Zamýšlený záměr disertace byl splněn, byla předložena práce kvalitní a originální.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce

Cíl práce byl splněn.
Práce je zcela originální, vypracovaná samostatně.
Podle protokolu o kontrole na plagiáty je nejvyšší
dosažená míra podobnosti <5 %.
Práce je vhodně rozčleněna a systematicky
uspořádána, sleduje strukturu insolvenčního nařízení,

v závěru pak shrnuje otázky, které je podle názoru
autorky potřebné vyřešit.
Práce se zdroji (využití Autorka čerpala z bohaté literatury a judikatury
cizojazyčných zdrojů) včetně zahraniční, jakož i z literatury české.
citací
Hloubka provedené analýzy Analýza je kvalitní, autorka přistupuje k tématu se
(ve vztahu k tématu)
znalostí
věci
i
praktickými
zkušenostmi
z obchodního práva.
Úprava práce (text, grafy, Úprava práce odpovídá normativům kladeným na
tabulky)
disertační práce.
Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková i stylistická úroveň je poměrně slušná, i
když jsou v práci drobné překlepy, které však
nesnižují úroveň práce.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Jako školitelka jsem práci doktorandky průběžně sledovala. Byla nakonec vytvořena práce
kvalitní, originální, dynamická, s mnoha podněty pro další výzkum. Mám dotaz k problému
forum shopping v (mezinárodním) insolvenčním právu: jaký je názor autorky? Dále mne
zajímá názor autorky na úpravu definice COMI: co lze vyjasnit judikaturou a co by bylo
nezbytné pevně stanovit v právní úpravě?
Zákonná podmínka publikace dílčích výstupů byla splněna, a to v několika publikacích.
6.

Doporučení práce k obhajobě

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou
komisí pro obhajobu disertační práce.

V Praze dne 9.1.2020
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
školitelka

