
Posudek vedoucího diplomové práce  – Nařízení  Brusel  I  a  jiné předpisy  evropského 

mezinárodního práva soukromého (z pohledu uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve 

věcech občanských a obchodních)  

Téma  předložené  diplomové  práce  je  Nařízení  Brusel  I  a  jiné  předpisy  evropského 

mezinárodního  práva  soukromého.  Práce  je  zaměřena  na  uznání  a  výkonu  soudních 

rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních. 

Kolegyně Klára Žižlavská se ve své práci, která má rozsah 63 stran a odevzdána byla dne 

24.1.2012, zabývá obecnými otázkami mezinárodního procesního práva Evropské unie a dále 

se  pak zaměřuje  na otázky uznání  a  výkonu soudních  rozhodnutí  dle  nařízení  Brusel  I  a 

nařízení o evropském exekučním titulu a nařízení o evropském platebním rozkazu.

Dále se zabývá i  judikaturou Evropského soudního dvora (dnes Soudního dvora Evropské 

unie) k otázkám uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí především k nařízení Brusel I 

(např. str. 10, str. 24, str. 41).  

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

přeshraniční spory,  kdy rozhodnutí z nich vzešlé je potřeba uznat či vykonat v jiné jurisdikci, 

tak se jedná o téma aktuální nejen z pohledu praktického ale i teoretického. 

Autorka téma zpracovává novým zajímavým způsobem a to zaměřením se na výkon a uznání 

rozhodnutí dle zmíněných nařízení, kdy porovnává jednotlivé způsoby a sleduje vývoj právní 

úpravy v tomto směru mezi jednotlivými nařízeními. 

Autorka práci rozdělila do logických celků.  

V první  části  své  diplomové  práce  se  autorka  zabývá  nařízením  Brusel  I.  Toto  nařízení 

nejprve krátce obecně představuje a následně se podrobně věnuje otázce uznání a výkonu 

soudních  rozhodnutí  dle  tohoto  nařízení.  Ocenit  lze  v této  části  to,  že  autorka  se  zabývá 

nejprve obecnými principy (teorií) uznání zahraničních rozhodnutí, než přikročí k samotnému 

rozboru právní úpravy (str. 6, str. 12). To samé platí i o prohlášení vykonatelnosti (str. 35). 

Ve  druhé  části  diplomové  práce  se  autorka  zabývá  evropským  exekučním  titulem  pro 

nesporné pohledávky. Nejprve zde správně definuje pojem „rozhodnutí“ a „soud“ (str. 44) a 

následně  se  věnuje  samotnému  procesu  výkonu  rozhodnutí.  Oceňuji  zejména  část 

pojednávající o upuštění od exequatur (str. 45), neboť zde je poukázáno na základní rozdíl 

oproti nařízení Brusel I. 

Třetí  část  se  pak  zabývá  evropským  platebním  rozkazem  a  to  jednak  procesem  uznání 

evropského platebního rozkazu a i jeho výkonem.



V závěru diplomové práce se pak autorka zabývá návrhem revize nařízení Brusel I v otázkách 

uznání a výkonu soudních rozhodnutí. 

Při zpracování své diplomové práce prokázala autorka znalost z oboru procesního práva a i 

evropského mezinárodního práva procesního. 

Autorce  se  dle  mého  názoru  podařilo  jednak  představit  problematiku  uznávání  a  výkonu 

soudních rozhodnutí dle komunitárního práva a současně poukázat na relevantní judikaturu 

SD EU.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, tak nemám výhrad. 

Taktéž  výběr  domácí  literatury  považuji  za  dostatečný.  Mám  však  výhrady  k zahraniční 

literatuře, neboť autorka zcela opomněla anglicky psanou literaturu. Dále bych práci vytkl, že 

autorka dle mého názoru nedostatečně odkazovala na vnitrostátní právní úpravu. 

Autorka se ve své diplomové práci na str. 18 a násl. věnuje pojmu veřejný pořádek a rozebírá 

jej jako důvod pro odmítnutí uznání a výkonu rozhodnutí. V rámci obhajoby své diplomové 

práce  by se autorka  měla  vyjádřit  k tomu,  zda  je  možné  hovořit  o  „evropském veřejném 

pořádku“ a jakými normami by byl tento evropský veřejný pořádek dle jejího názoru případně 

„tvořen“?  

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

výborně. 

V Praze dne 4.3.2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva 

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


