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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka si za téma diplomové práce vybrala „Efektivita dohod o příslušnosti 

soudu“ a věnuje se především české (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním), 

evropské  (Nařízení  Brusel  I  a  Bruselská  úmluva)  a  mezinárodní  právní  úpravě  (Haagská 

úmluva o prorogačních dohodách z roku 2005). V předložené diplomové práci se věnuje i 

nosné  judikatuře  Soudního  dvora  Evropské  unie  (rozhodnutí  ve  věcech  Gasser,  Turner,  

Coreck Maritime a  Owusu).  Jedná se o téma aktuální,  jehož aktuálnost  spatřuji v potřebě 

změny/modernizace  stávajícího  přístupu  Soudního  dvora  Evropské  unie  v oblasti 

prorogačních dohod, který je obsažen ve shora uvedené judikatuře.

2. Náročnost tématu:

Téma diplomové práce „Efektivita dohod o příslušnosti soudu“ považuji za relativně 

náročné  už  proto,  že  pro  jeho  zpracování  je  třeba  nastudování  značného  počtu  titulů 

tuzemských a (v případě předložené diplomové práce) anglicky píšících autorů. Diplomantka 

pak čerpala jak z tuzemské, tak i zahraniční časopisecké a komentářové literatury. Z hlediska 

judikatury  se  diplomantka  kromě  judikatury  Soudního  dvora  Evropské  unie  věnovala  i 

vybraným  rozhodnutím  zahraničních  obecných  soudů  (např.  rozhodnutí  ve  věci  Konkola 

Copper Mines).

Z hlediska  použitých  metod  si  diplomantka  zvolila  právně-komparativní  a  právně-

analytický přístup. 

Vstupní údaje, které si obstarala, zpracovala uspokojivým způsobem a vycházela - jak 

již bylo uvedeno - z domácí i zahraniční odborné literatury a judikatury. 



3. Hodnocení práce:

Diplomantka postupuje ve své práci od vymezení obecných otázek rozhodčího řízení 

ke srovnání a analýze specifik české a anglické právní úpravy rozhodčího řízení. 

Předložená diplomová práce je logicky strukturována do deseti kapitol: První kapitola 

je věnována vymezení pojmu prorogace. Následující kapitoly jsou věnovány české, evropské 

a mezinárodní úpravě prorogace. Šestá až osmá kapitola jsou zaměřeny na genezi judikatury 

Soudního dvora Evropské unie, která se týká prorogačních dohod. V deváté a desátá kapitole 

jsou  obsažena  navrhovaná  řešení  problémů  spojených  s aplikací  české,  evropské  a 

mezinárodní úpravy prorogačních dohod.

K práci  s použitou  literaturou  včetně  odkazů  v poznámkách  pod  čarou  mám 

připomínku, diplomantka nadbytečně používá v poznámkách pod čarou anglické pojmosloví, 

pro které existují běžně používané české ekvivalenty (např. v pozn. č. 2, č. 77 a č. 192).

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Jazyková 

a stylistická úprava předložené diplomové práce je uspokojivá. 

Diplomantka projevila dostatečné teoretické znalosti získané studiem tuzemské i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

K vlastním  závěrům  diplomantky  v předložené  diplomové  práci  konstatuji,  že 

projevila své názory na předmětnou problematiku především v kapitolách 7-10. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Počínaje  s.  1  používá  diplomantky staré  označení  Evropský soudní  dvůr  na  místo 

stávajícího označení Soudní dvůr Evropské unie.

Na s. 3 (a následně v závěru na s. 5) je uvedeno, že forum shopping je negativní jev. 

K tomu  je  třeba  dodat,  že  forum  shopping není  chápán  výlučně  jako  negativní  jev.  Při 

obhajobě by tedy měla diplomantka uvést příklady autorů, kteří  naopak spatřují ve  forum 

shopping projev autonomie vůle stran a nechápou tedy  forum shopping v negativním slova 

smyslu.

Na s.  21  je  uvedeno,  že  „právníci“  začali  kritizovat  zde  uvedený rozsudek Soudu 

Evropské unie. Jedná se o autory uvedené v poznámkách pod čarou na s. 21 a 22?
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Ve vtahu k tvrzení diplomantky na s. 32 ohledně „chybějícího zmocnění primárního 

práva“ ve vztahu ke třetím státům, by mělo být uvedeno, zda na tento závěr má vliv to, že 

vstoupila v platnost Lisabonské smlouva.

Na s. 38 chybí označení judikátu  Overseas Union Insurance (Rozhodnutí SD EU ze 

dne 27.6.1991, C-351/89). 

Při  obhajobě  diplomové  práce  by  se  měla  diplomantka  vyjádřit  k výhradám 

uvedeným výše. Dále by se měla obecně vyjádřit k otázce, jaká právní úprava je obsažena 

v ust.  §  87  (sjednání  příslušnosti  zahraničního  soudu)  návrhu  nového  zákona  o 

mezinárodním právu  soukromém a  procesním (a  jak  tuto  navrhovanou  právní  úpravu 

hodnotí) ?

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 18. února 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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