
Resumé           

            

 Táto práca sa sústredí na konkurzné konanie v kontexte práva Európskej únie a Českej 

republiky. Táto téma predstavuje veľmi širokú oblasť a preto jej detailný rozbor nie je kvôli 

obmedzenému rozsahu práce možný.  

V úvodnej časti práce sa rozoberá nový spôsob podnikania, ktoré prekračuje hranice 

štátov a s ním spojené riziká úpadku týchto nových podnikateľov. Týmto dochádza 

k narúšaniu vnútorného trhu a k potrebe vzniku medzinárodného konkurzného práva, ktorým 

by sa odstránil problém vzájomne si konkurujúcich národných konkurzných práv. Časť 2. 

práce sa venuje detailnejšiemu rozboru Nariadenia a časť 3. porovnáva úpravu Nariadenia 

s národnými úpravami ČR a SR. 

 Najdôležitejším dokumentom, ktorý upravuje oblasť medzinárodných konkurzných 

konaní je Nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti 31. mája 2002. Tento komunitárny predpis 

upravuje medzinárodné konkurzy, ktoré vznikajú medzi dvomi alebo viacerými členskými 

štátmi Európskej únie.  Jeho právny charakter sa opiera hlavne čl. 249 ZES.   

 Nariadenie je priamo použiteľné a záväzné pre všetky členské štátu EU. Jedinú 

výnimku predstavuje Dánsko, ktoré Nariadenie nezaväzuje (bolo to súčasťou podmienok 

Dánska pri vstupe do EU). Nariadenie sa nebude týkať konkurzných konaní, ktoré prekračujú 

hranice Európskej únie. Tak isto sa nebude aplikovať na konania, ktoré predchádzajú 

konkurzným konaniam. Slovo „konkurz“ alebo „insolvencia“ Nariadenie nedefinuje, ale 

Príloha A obsahuje výpočet národných konaní,  na ktoré sa bude Nariadenie vzťahovať.  

 Nariadenie sa sústredí a upravuje tri veľké časti konkurzných konaní s cudzím 

prvkom:  

(i) medzinárodnú príslušnosť  súdov na zahajovanie konkurzných konaní a vydávanie 

záväzných rozhodnutí; 

(ii) uznávanie takýchto rozhodnutí; 

(iii) určenie rozhodného práva na konanie a miesta hlavných záujmov dlžníka.  

 Nariadenie sa nevzťahuje na konkurzné konanie poisťovní, úverových a iných 

finančných inštitúcií. Konkurzné konania týchto inštitúcií sa budú riadiť národnými úpravami 

jednotlivých členských štátov. 

 Nariadenie sa zaoberá aj problémom forum shopping dlžníkov, pretože tento problém 

nemôže byť vyriešený v dostatočnej miere členskými štátmi v ich národných úpravách.  



 Cieľom časti 3. tejto práce je rozbor konkurznej právnej úpravy Českej a Slovenskej 

republiky so zameraním na konkurzné konania s cudzím prvkom. Ďalej sa práca v tejto časti 

sústredí na úpravu konkurzných konaní vo vzťahu k štátom, ktoré  nie sú členmi Európskej 

únie a teda Nariadenie sa na nich neaplikuje, respektíve neexistenciu takejto úpravy kritizuje. 

 


