Posudek oponenta disertační práce
Student: Mgr. Veronika Střížová, MSc.
Název práce: Aktuální otázky přeshraničních insolvenčních řízení
Obor: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Oponent: JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D.
Pracoviště: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra obchodního práva

Výsledky disertační práce
Nosným tématem autorčiny disertační práce je otázka právní regulace v oblasti
mezinárodního insolvenčního práva, a to především na úrovni mezi členskými státy EU.
Autorka si vybrala aktuální normu evropského práva, a to nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, tzv. Insolvenční nařízení.
Tato právní norma – nařízení může být považována za hlavní hypotézu její disertační práce, a
to v tom smyslu, zda se jedná o normu, která efektivně reguluje průběh přeshraničních
insolvenčních řízení v rámci Evropské unie.
Autorka nejprve popisuje rámec mezinárodního insolvenčního práva se zaměřením na právo
evropské a jednotlivé teorie, které se zde objevují, aby následně Insolvenční nařízení do
tohoto rámce mohla zasadit.
Autorka se správně v rámci stanovené hypotézy zabývá těmi otázkami, které Insolvenční
nařízení reguluje ve vztahu k předmětu mezinárodního práva soukromého a nechává stranou
otázky „čistě“ insolvenčního práva.
Mezi ty stěžejné otázky, kterým se autorka věnuje, patří otázka mezinárodní příslušnosti
k zahájení insolvenčního řízení, otázka rozhodného práva pro insolvenční řízení, otázky
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, hlavní a vedlejší řízení a dále pak „nový fenomén“
Insolvenčního nařízení, kterým je koordinační řízení proti skupině společností.
Základní hypotéza autorčiny disertační práce byla naplněna, neboť autorka představila
Insolvenční nařízení jako efektivní normu mezinárodního insolvenčního práva.
Aktuálnost zpracovaného tématu
V současné době narůstá počet přeshraničních insolvenčních řízení, a to zejména v rámci
Evropské unie. To s sebou přináší celou řadu praktických i teoretických otázek, které jsou
následně judikatorně řešeny ze strany vnitrostátních soudů, ale i ze strany SD EU. Autorka

představuje judikaturu SD EU ve vztahu ke své práci průběžně k jednotlivým kapitolám, o
kterých pojednává.
Proto je možné uvést, že autorka si vybrala téma velmi aktuální, které má svůj význam
v rovině akademické i v rovině právní praxe.
Struktura práce
Disertační práce má logickou strukturu.
Autorka nejprve stanoví rámec mezinárodního (evropského) insolvenčního práva, ve kterém
se hodlá pohybovat. A následně v rámci tohoto rámce postupuje dle struktury Insolvenčního
nařízení, které kopíruje i samotný obvyklý průběh mezinárodního insolvenčního řízení. I
proto je možné uvést, že se autorka v problematice velmi dobře orientuje.
Připomínky k textu
Co bych v této části disertační práci vytknul, je to, že se nevěnuje rozhodnutím českých soudů
ohledně COMI, zejména pak rozhodnutí českých soudů v rámci insolvenčního řízení úpadce
se sídlem v Lucembursku -

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. , kdy bylo

konstatováno jeho COMI v České republice, či rozhodnutí ve věci Slovkord.
Dále bych práci vytkl, že autorka neprovádí komparaci vůči Vzorovému zákonu UNCITRAL
o mezinárodním insolvenčním řízení, ačkoliv se jedná o normu, která vedle Insolvenčního
nařízení představuje další zásadní východisko mezinárodního insolvenčního práva.
Jazyková a grafická úroveň
K jazykové a grafické úrovni práce nemám připomínek. Taktéž výběr literatury, a to domácí i
zahraniční považuji za dostatečný.
Otázky k obhajobě
Autorka by při obhajobě své disertační práce měla vyjádřit svůj názor k otázce střetu
insolvenčního a korporačního statutu v rámci mezinárodního práva soukromého. Zejména by
se měl vyjádřit otázce, zda v případě, kdy bude společnost se sídlem v jiném členském státě,
mít své COMI v ČR a lex fori concursus bude české právo, zda součástí lex fori concursus
bude i ust. § 68 ZOK.
Autorka by se měla dále vyjádřit ke srovnání významu COMI dle Insolvenčního nařízení a dle
Vzorového zákona UNCITRAL o mezinárodním insolvenčním řízení.

Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru.
Předložená disertační práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce
v daném oboru.
Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací.
V Praze dne 15.1.2020
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva
JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D.

