
Posudek oponenta diplomové práce – Mezinárodní civilní  procesní právo v     Evropské   

unii – vybrané otázky 

Téma předložené diplomové práce je Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii – 

vybrané otázky se zaměřením na případovou studii Allianz SpA and Others v. West Tankers 

Inc. 

Kolegyně Kristína Bartošková se ve své práci, která má rozsah 58 stran a odevzdána byla dne 

26.6. 2012, zabývá obecnými otázkami mezinárodního procesního práva Evropské unie a dále 

pak  nařízením  Brusel  I  v souvislosti  s případem West  Tankers.  Tento  případ  rozhodoval 

Soudní dvůr Evropské unie a týkal se především tzv. anti suit injunctions a dále pak i otázek 

rozhodčího řízení. 

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

přeshraniční spory, kdy je aplikováno nařízení Brusel I, které přináší řadu praktických otázek 

(např.  anti suit injunctions),  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 evropského mezinárodního práva procesního a 

obecnou charakteristikou tzv. anti suit injunctions. Autorka v této části pojednává i o výjimce 

týkající se rozhodčího řízení dle nařízení Brusel I (str. 15 a násl. diplomové práce). 

Druhá  část  se  věnuje  samotné  právní  analýze  případu  West  Tankers.  Autorka  se  zabývá 

argumentací  jednotlivých  zúčastněných  stran  (generální  advokát,  House  of  Lords)  a 

představuje i samotnou argumentaci Soudního dvora Evropské unie uvedenou v rozhodnutí. 

Ocenit lze zejména kritickou analýzu a rozbor rozhodnutí (str. 33 a násl. diplomové práce), 

zejména pak autorkou zmíněný argument, že anti suit injunctions jsou neslučitelné s jedním z 

principů nařízení Brusel I, kterým má být ochrana stran. 

Třetí část diplomové práce se věnuje revizi nařízení Brusel I, přičemž se autorka zaměřuje 

primárně na otázky zmíněné v rozhodnutí West Tankers. V této části autorka představuje i 

samotný návrh revize nařízení Brusel I (str. 54 a násl. 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  v základní  rovině představit  případ West  Tankers  a 

pojednat o jedné z velkých otázek mezinárodního práva procesního, kterou je zmíněné anti 

suit injunctions. 



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, i 

když si myslím, že autorka mohla pracovat i s německy psanou literaturou. 

Autorka by se měla v rámci obhajoby své diplomové práce vyjádřit k tomu, jak by se otázka 

anti suit injunctions posuzovala dle „nového ZMPS“, tj. zák. č. 91/2012 Sb. 

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

výborně. 

V Praze dne 24.7.2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva 

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D.


