
Oponentský posudek o diplomové práci Daniely Jindrové

„ Nařízení Brusel I a jiné procesní předpisy evropského mezinárodního práva 

soukromého“

     Diplomová práce,jak uvádí i autorka, se zaměřuje pouze na nařízení Rady /ES/ č. 

44/2001, tzv.  nařízení  Brusel I.  Tento přístup lze samozřejmě schválit,  protože užší 

téma práce umožňuje, aby bylo zpracováno do hloubky, čehož dokladem je právě velmi 

podrobné zpracování v této práci. Bylo by však správné, aby pak i  název práce byl 

upraven tak, aby přesně vypovídal o obsahu práce. V případě této práce to znamená, 

že zahrnutí i  „ jiných procesních předpisů …. “ do názvu diplomové práce není vhodné.

     Po výkladu některých pojmů a stručném historickém výkladu přistupuje práce ke 

zpracování  vlastního  tématu.  I  v něm  se  práce  omezuje  na  otázky  pravomoci  či 

příslušnosti a jejich úpravu v nařízení. Protože nařízení upravuje také uznávání a výkon 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, lze i z tohoto důvodu uvažovat o úpravě 

a upřesnění názvu práce.

     Způsob zpracování spočívá především ve výkladu textu jednotlivých ustanovení 

nařízení, upravujících případy příslušnosti. Je ovšem třeba kladně hodnotit, že nejde o 

pouhý pozitivistický přístup reprodukující a rozvádějící text příslušných ustanovení, jak 

se  s tím  někdy  v odborné  literatuře  setkáváme  i  v pracích  označovaných  jako 

komentáře. V této práci  u řady ustanovení  jde skutečně o komentář,  který je  však 

zasvěcený, doplněný o stanoviska literatury a judikatury Soudního dvoru EU a o vlastní 

hodnocení.

     Práce je opatřena mimořádně početným poznámkovým aparátem, z něhož je 

patrna dokonalá znalost  literatury a judikatury a schopnost pracovat  s literaturou a 

vytěžit z ní poznatky pro vlastní samostatné zpracování.



     Uvedeným přístupem ke zpracování tématu je dáno i systematické rozvržení práce, 

s kterým lze  souhlasit.  K úplnosti  výkladu v práci  přispívá i  na jednotlivých místech 

vhodně zařazený výklad o úpravě v návrhu revize nařízení Brusel I.

     V práci nelze shledat nepřesnosti a věcné nesprávnosti.

     Při obhajobě bylo by vhodné podat stručný přehled o úpravě uznání a výkonu 

rozhodnutí v nařízení Brusel I, zejména o institutu tzv. prohlášení vykonatelnosti.

     Práce  je  plně  způsobilá  k přijetí  pro  obhajobu a předběžně ji hodnotím stupněm 

 „ výborně „

     Práce byla odevzdána dne 11. 4. 2011.

V Praze dne 26. dubna 2011                 Oponent:

                                                                          Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.


