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1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Diplomantka po konzultaci zúžila téma „Mezinárodní civilní procesní právo v EU“ na 

případovou  studii  ke  slavnému  rozhodnutí  Soudního  dvora  EU „West  Tankers“,  které  se 

zabývá aplikovatelností nařízení Brusel I na rozhodčí řízení, opatřeními „anti-suit injunctions“ 

a  jejich slučitelností  s tímto  nařízením a vztahem soudního a rozhodčího řízení  z hlediska 

litispendence. Téma je velice aktuální, neboť v současné době je připraven návrh novelizace 

nařízení  Brusel  I  (tzv.  recast),  který  v některých  aspektech  reaguje  právě  na  zmíněné 

rozhodnutí SD EU.  

2. Náročnost tématu:

Téma dosud v této poloze nebylo zpracováno, je určitě náročné, již jen proto, že se 

zaměřuje na konfrontaci procesních předpisů common law a civil  law v rámci evropského 

mezinárodního civilního  procesního práva.  Metody případové studie,  kterých diplomantka 

použila,  jsou  deskripce  případu,  následná  analýza  a  syntéza  závěrů  z různých  hledisek:  z 

hlediska generální advokátky, Soudního dvora EU, dalších soudů ve státech common law i 

civil law a ve srovnání i případných stanovisek při rozhodování podle českého práva.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává z osmi částí,  dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje 

Závěr.  První  kapitola  se  obecně  věnuje  právnímu  kontextu,  zejména  vztahu  soudního  a 

rozhodčího řízení. Druhá kapitola navazuje vymezením pojmu „anti-suit injunctions“ a jejich 

využíváním až do předmětného rozhodnutí. Diplomantka staví proti sobě tradici common law 

s akcentem na soukromou autonomii a tradici civil law se zdůrazněním právní ochrany (ke s. 
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16): osobně to takto vyhraněně nevidím, měla by se k tomu blíže vyjádřit při ústní obhajobě. 

Třetí  kapitola uvádí fakta případu, čtvrtá kapitola se zaměřuje na řízení, která předcházela 

zmíněnému rozhodnutí. Pátá kapitola podrobně zkoumá stanovisko generální advokátky, na ni 

přímo navazuje šestá kapitola, která kriticky uvádí vlastní rozhodnutí West Tankers, zejména 

v souvislosti s různými návrhy na novelizaci nařízení Brusel I. Sedmá kapitola se zamýšlí nad 

tím, jak se vypořádat s italským torpédem a osmá kapitola se plně věnuje reformě nařízení 

Brusel I v naznačených směrech. Zajímalo by mne, jak diplomantka hodnotí různé předložené 

varianty řešení výjimky rozhodčího řízení,  jeho vynětí  z působnosti nařízení, či vypuštění 

této  výjimky.  Jaký  názor  má  na  poměrně  dlouhý,  leč  stále  kasuistický  výklad  výjimky 

rozhodčího řízení, který by měl být jedním z recitálů novelizovaného nařízení (ke s. 55-56)? 

Jak  vidí  možnost  zcela  vypustit  výjimku  rozhodčího  řízení,  jak  by  se  to  líbilo  českým 

soudcům (mám na mysli  příspěvky Pavla Simona)?   Práce ústí  ve stručný Závěr,  v němž 

diplomantka zejména bilancuje možnosti vypořádat se s italskými torpédy.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Diplomantka by se měla k uvedeným otázkám podrobně vyjádřit při ústní obhajobě. 

Velmi oceňuji její samostatnost při posuzování naznačených problémů, které jsou skutečně 

vysoce obtížné. Je zde cítit určitý vliv doktríny common law, ale osobně se ani diplomantce 

nedivím. Oceňuji navíc, že se podívala na celý problém i očima českého právníka.

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě, je to práce kvalitní,  která využívá literaturu 

zahraniční i literaturu naši, i když té je bohužel poměrně málo, což není vinou diplomantky.

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne 16.7.2012

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

   vedoucí diplomové práce
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