
Abstrakt 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu „Nařízení Brusel I a jiné procesní předpisy 

evropského mezinárodního práva soukromého“ (z pohledu uznání a výkonu soudních rozhodnutí 

ve věcech občanských a obchodních). Cílem práce je rozbor právní úpravy uznání a výkonu cizích 

soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních v rámci Evropské unie a srovnání 

vybraných právních instrumentů, v jejichž režimu může uznání a výkon rozhodnutí probíhat.  

Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V úvodu je nastíněn vývoj právní úpravy otázek 

uznání a výkonu rozhodnutí v Evropské unii. 

Jádrem práce je III. kapitola, věnující se uznání a výkonu cizích rozhodnutí podle nařízení 

Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech (nařízení Brusel I). Tato kapitola popisuje proces, který je dle nařízení Brusel 

I nutný k tomu, aby bylo rozhodnutí z jednoho členského státu možné vykonat v členském státě 

druhém. Věnuje se také významným rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie vztahujícím se 

k této problematice a kritickému hodnocení tohoto procesu odbornou veřejností.  

Čtvrtá a pátá kapitola diplomové práce pojednává o nařízeních, která byla přijata poté, co 

Nařízení Brusel I vstoupilo v účinnost. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském 

platebním rozkazu. Obě nařízení mají společné to, že se jejich použití oproti nařízení Brusel I 

vztahuje pouze na nesporné nároky a zejména to, že v nich dochází ke zrušení řízení o prohlášení 

vykonatelnosti a upuštění od přezkumu důvodů neuznání rozhodnutí. Diplomová práce popisuje 

postup uznání a výkonu rozhodnutí na základě těchto nařízení, srovnává tento postup s nařízením 

Brusel I a hodnotí jej. 

Šestá kapitola se věnuje Návrhu Evropské komise na revizi nařízení Brusel I, a to opět 

pouze z pohledu uznání a výkonu cizích rozhodnutí. Popisuje, jak je v návrhu revize nařízení 

Brusel I představena a srovnává tento návrh s výše zmíněnými nařízeními. 

 

 

 

 

 

 


