
Oponentský posudek o diplomové práci Kláry Žižlavské

„Nařízení Brusel I a jiné procesní předpisy evropského mezinárodního práva soukromého (z pohledu 
uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních)“

Jak je patrno i  z názvu diplomové práce, ta vymezuje své téma na problematiku uznání a 
výkonu soudních rozhodnutí  v občanských  a  obchodních věcech v přímo použitelných  předpisech 
Evropské unie.

Úzké vymezení tématu je u diplomových prací vůbec žádoucí, neboť, jak je patrno i z této 
práce, umožňuje zpracování, které zasahuje do hloubky a usnadňuje ovládnutí dostupné literatury,  
která se ke zpracovávaným otázkám vztahuje.

Způsob zpracování této práce spočívá převážně v komentářovém výkladu úpravy v nařízení 
Brusel I  a v nařízení  č.  805/2004 o evropském exekučním titulu pro nesporné nároky a v nařízení 
č. 1896/2006,  kterým se  zavádí  řízení  o  evropském platebním rozkazu.  Obsahem této  úpravy  je 
ovlivněno  i  systematické  členění  práce,  které  je  vhodně  voleno,  takže  to  přispívá  i 
k úplnosti zpracování.

Práce je opatřena mimořádně rozsáhlým poznámkovým aparátem, který svědčí o důkladném 
studiu  domácí  i  zahraniční  literatury  a  judikatury  Soudního  dvora  Evropské  unie.  Ze  způsobu  
zpracování je patrno, že autorka dokáže pracovat s literaturou i s judikaturou a vytěžit z ní poznatky, 
které využívá k vlastnímu samostatnému zpracování tématu. Z hlediska jazykového a formulačního 
nelze vytýkat nějaké nedostatky.

Výsledkem práce je velmi hodnotné zpracování tématu, které na některých místech může 
inspirovat k diskuzím a úvahám.

Z připomínek lze uvést, že by bylo vhodné, kdyby autorka blíže odůvodnila své konstatování 
na  str.  38,  že  samotné  primární  unijní  právo  je  v hierarchii  pramenů  práva  podřazeno  ústavám 
členských států, což platí i v sekundárním unijním právu.

Na str. 61 se v práci správně poukazuje na znevýhodnění cizích rozhodnutí z členských států 
Evropské  unie  oproti  rozhodnutím  z třetích  států,  u  nichž  není  nutné  žádat  o  prohlášení 
vykonatelnosti. Zde bylo vhodné současně poukázat, že se český zákonodárce pokusil vyrovnat toto 
znevýhodnění novelizací ZMPS vložením nových ustanovení § 68a až 68c.

Při obhajobě bylo by vhodné vyjádřit se ke vztahu odstavců 2 a 3 v  čl. 33 nařízení Brusel I. 
Bylo  by  možné  vyjít  z případu,  kdy  se  v probíhajícím  sporu  stane  spornou  otázka  uznání  cizího 
rozhodnutí,  o které opírá žalovaný svou k započtení  uplatněnou protipohledávku přiznanou cizím 
rozhodnutím. Klade se otázka,  zda je  správné, protože se stalo sporným, zda rozhodnutí  má být 
uznáno, postupovat podle odstavce 2, tzn. žalovaný podá proti žalobci návrh na uznání jako hlavní  
věc v řízení podle oddílu 2 kapitoly III, tzn. podle obdobného použití článku 39 odst. 2 bude místně 
příslušný  soud  podle  bydliště  žalobce  ze  základního  sporu,  vůči  němuž  je  uznání  navrhováno, 
tzn. podle okolností půjde  i o jiný soud, než je ten, u něhož se vede základní řízení; nebo zda se má  



postupovat podle odstavce 3, tzn. o uznání může rozhodnout soud, u něhož se vede základní řízení,  
jako  o  otázce  předběžné,  přestože  jde  o  spornou  otázku,  o  níž  nelze  rozhodnout  na  základě  
nesporných skutečností a dokladů bez dalšího, tzn. je třeba o ní provádět další dokazování.

Práci  lze  hodnotit  jako  plně  vyhovující  pro  obhajobu  a  předběžně  ji  hodnotím  
stupněm „výborně“.
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