
Posudek vedoucího diplomové práce – Efektivita dohod o příslušnosti soudu v     režimu   

nařízení Brusel I s     ohledem na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora   

Téma předložené diplomové práce je Efektivita dohod o příslušnosti soudu v režimu nařízení 

Brusel I s ohledem na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora. Kolegyně Jana Vydrová 

se  ve  své  práci,  která  má  rozsah  52  stran,  zabývá  obecnými  otázkami  mezinárodního 

procesního  práva  Evropské  unie  a  dále  pak  představuje  otázky  prorogačních  dohod  dle 

nařízení Brusel I a dle Luganské úmluvy a zabývá se judikaturou Evropského soudního dvora 

(dnes Soudního dvora Evropské unie) k těmto otázkám. 

Vzhledem  k tomu,  že  v současné  době  se  objevují  stále  častěji  v rámci  Evropské  unie 

přeshraniční spory, kdy strany stanovují na základě dohody soud příslušný pro řešení jejich 

sporu, a i české soudy se s těmito otázkami musí vypořádat, jedná se o téma aktuální nejen 

z pohledu praktického  ale  i  teoretického.  A to  zejména proto,  že  dané  téma  nebylo  ještě 

v české odborné literatuře dostatečně zpracováno.

Autorka práci rozdělila do třech logických celků. 

V první části se zabývá obecnými otázkami dohod o soudní příslušnosti a právní úpravou 

v ZMPS, v nařízení Brusel I a v Luganské úmluvě. Autorka v této části zmiňuje i důležitou 

judikaturu k ZMPS týkající se prorogačních dohod (str. 6 diplomové práce). 

Druhá část  se věnuje rozhodnutím SD EU, která se týkají  prorogačních dohod. Na tomto 

místě lze vytknout, že autorka se na úvod kapitoly nezmínila o tom, že ESD byl nahrazen SD 

EU. Na druhou stranu lze ocenit autorky kritický a hodnotící pohled, který zaujala v úvodu 

této části (str. 18 – 19). 

Třetí část diplomové práce se věnuje legislativním řešením, která by dle autorky měla přinést 

nápravu  současného  stavu.  Autorka  v této  části  zmiňuje  i  Zelenou  knihu  o  uplatňování 

nařízení Brusel I (str. 46 diplomové práce). 

Při zpracování své diplomové práce prokázala autorka znalost z oboru procesního práva a i 

evropského mezinárodního práva procesního. 

Autorce se dle mého názoru podařilo jednak představit problematiku prorogačních dohoda a 

jejich legislativního zakotvení a současně poukázat na praktických příkladech z rozhodovací 

praxe SD EU na problémy současného stavu. 

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, tak nemám výhrad. 

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný, a to jak literatury domácí tak i zahraniční, 

obzvláště pak oceňuji autorčinu práci s judikaturou (např. zmiňování stanovisek generálního 

advokáta).  



Autorka  by  se  měla  v rámci  obhajoby  své  diplomové  práce  vyjádřit  k úloze  SD EU  při 

výkladu norem evropského mezinárodního práva procesního a měla by zmínit svůj názor na 

význam tohoto výkladu. Dále by pak měla porovnat, jakým způsobem by rozhodoval soud dle 

ZMPS a dle nařízení Brusel I o výkonu rozhodnutí, která bylo vydáno v rozporu s prorogační 

dohodou. 

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 
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