
 

 

 

 

 

Uznání disertační práce za práci rigorózní 
Posudek oponenta  
 
 
 
Mgr. Veronika Střížová, Ph.D. 
Aktuální otázky přeshraničních insolvenčních řízení 

Předložená disertační práce (rozsah 183 stran, uzavření rukopisu 18. 6. 2019) uchazečky Mgr. 
Veroniky Střížové, Ph.D. „Aktuální otázky přeshraničních insolvenčních řízení“ splňuje 
podmínky stanovené v čl. 50 odst. 3 písm. a) – f) Opatření děkana č. 17/2017 ve znění 
pozdějších předpisů, disertační práci proto doporučuji uznat jako rigorózní práci. 

Níže uvádím podrobněji posouzení práce a důvody, které mě k tomuto závěru vedou. 

I. Aktuálnost a náročnost tématu, použité metody 

Zvolené téma je nepochybně aktuální, neboť zvláště v důsledku pandemie COVID-19 a 
související ekonomické krize se dá očekávat velký nárůst insolvenčních řízení (ostatně již nyní 
to vidíme), a to samozřejmě i těch přeshraničních. Téma insolvencí s mezinárodním prvkem 
považuji za jedno z nejnáročnějších témat v oblasti mezinárodního práva soukromého vůbec. 
Autorka pro řádné zpracování tohoto tématu musí dobře chápat principy insolvenčních řízení, 
jejich rozdíly mezi jednotlivými zeměmi (které jsou často nemalé), umět využívat v široké míře 
zahraničních zdrojů a pracovat s cizojazyčnými texty. Autorka tak ve své práci činí, přičemž 
pracuje s aktuálními prameny a obsah práce tak nelze považovat za zastaralý. 

Autor kombinuje několik metod práce, především pak metodu popisnou, metodu analytickou, 
komparativní i metodu syntézy. Práce představuje nadstandard oproti běžným pracím 
rigorózním, ostatně ne nadarmo byla tato práce úspěšně obhájena jako práce disertační. 

II. Formální a systematické členění práce  

Práce je přehledně členěna do úvodu, sedmi věcných kapitol a obsáhlého syntetického závěru, 
celkem na 183 stranách textu. Jednotlivé kapitoly jsou dále podrobně členěny. Názvy kapitol 
jsou výstižné, řazení i struktura textu jsou také vhodně zvoleny. Netradiční pojetí autorky 
spočívá v tom, že shrnutí a závěr k jednotlivým kapitolám jsou umístěné v jedné souborné 
závěrečné kapitole. Jakkoliv je to přístup z mé zkušenosti relativně neobvyklý, je 
akceptovatelný a v daném pojetí i logický. Autorka tento přístup ostatně transparentně avizuje 
již v úvodu práce.  



Autorka se ve své práci zaměřuje prakticky výlučně na rozbor nařízení EU č. 2015/848, o 
insolvenčním řízení („Nařízení“). Po úvodu do evropského insolvenčního práva se věnuje 
působnosti Nařízení (kap. 2), mezinárodní příslušnosti (kap. 3), otázce určení rozhodného práva 
(kap. 4), uznání a výkonu rozhodnutí (kap. 5), problematice hlavního a vedlejšího řízení (kap. 
6), informování věřitelů a přihlašování pohledávek podle Nařízení (kap. 7) a také velice 
významnému a komplexnímu tématu řešení úpadku skupin společností (kap. 8).  

III. Kritéria hodnocení práce 

Autorka si dala velmi ambiciózní cíl a třebaže se navzdory široce pojatému tématu nakonec ve 
své práci omezila na rozbor Nařízení, sama připouští (srov. s. 160), že „[p]řestože obsah této 
práce byl částečně limitován, ukázalo se dané téma být příliš obsáhlé pro hloubkovou analýzu 
všech podstatných úprav a tento původní záměr se prokázal být příliš ambiciózním. To mj. i s 
ohledem na to, že se pole národního [i] evropského insolvenčního práva neustále v čase 
proměňuje[...]“ S tímto konstatováním lze souhlasit, nicméně se domnívám, že se s výzkumnou 
otázkou, tak jak ji vymezuje na s. 13 (omezenou na některé otázky aplikace Nařízení) 
vypořádala velmi dobře a v každém případě na úrovni, která bohatě postačuje pro uznání za 
práci rigorózní. 

Autorka se postupně velmi podrobně zabývala (jak výše popsáno) se stěžejními oblastmi 
aplikace Nařízení, když hojně vychází především z rozboru judikatury SDEU, která je v této 
oblasti samozřejmě zásadní. Autorka nepomíjí žádná zásadní rozhodnutí Soudního dvora a její 
analytické závěry jsou přesvědčivé. Přehled problematických míst (aplikace) Nařízení a 
problémů k řešení autorka přehledně koncentruje primárně do poslední, tedy deváté kapitoly, v 
níž vidím jeden z hlavních přínosů celé práce. Vedle judikatury Soudního dvora jsou 
diskutována i některá rozhodnutí soudů vnitrostátních z různých zemí EU (ČR, Rakousko, 
Německo, Velká Británie), byť v omezenější míře (to lze samozřejmě v jisté míře přičítat 
složitějšímu přístupu k zahraničním zdrojům vnitrostátní judikatury či jejich omezené veřejné 
dostupnosti). Autorka v rámci výkladu často srovnává s předchozí právní úpravou a také se 
dobře vypořádává s hranicemi působnosti Nařízení a nařízení Brusel I bis (ať v oblasti 
mezinárodní soudní příslušnosti či uznávání a výkonu rozhodnutí). 

Autorka vychází z dostatečného množství (jenom monografií je 29) českých i zahraničních 
pramenů (které také v práci průběžně opravdu cituje) a judikatury. Poznámkový aparát je 
bohatý (344 pozn. pod čarou) a je zpracován v souladu s citačními standardy.  

Práce je zpracována na velmi dobré stylistické úrovni, jazyk je odborně na výši, autorka 
prokazuje, že umí s právním jazykem a terminologií správně nakládat a má i praktickou 
zkušenost. Autorka se nicméně nevyhnula jistému množství překlepů (např. v pozn. č. 205, kde 
má být čárka místo tečky, velké „I“ místo malého na s. 160 atd.) a také opakovaně píše 
znaménko poznámky pod čarou před interpunkčním znaménkem (tečkou, čárkou i středníkem, 
srov. např. s. 30), což není formálně správně. Tyto drobné nedostatky jsou však dalece 
vyváženy obsahovou kvalitou předložené práce. 

  



IV. Případná další vyjádření k práci 

Nad rámec výše uvedeného nemám další vyjádření k předložené práci.  

V. Doporučení práce k obhajobě 

Posuzovaná práce je velmi kvalitní, vysoce přesahuje požadavky kladené na rigorózní práci a 
dle mého názoru naplňuje kritéria požadovaná čl. 50 odst. 3 výše citovaného opatření děkana, 
a proto ji, jak výše uvedeno, doporučuji k uznání a navrhuji, aby byl Mgr. Veronice Střížové, 
Ph.D., přiznán akademický titul JUDr. 

 

 

V Praze dne 3. dubna 2021, aktualizováno o podrobnější zdůvodnění dne 15. 5. 2021. 

 

 

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 


