
Martina Smržová, 2011/2012 
 

Abstrakt 

Mezinárodní insolvenční právo 

Klí čová slova: COMI, provozovna, vis attractiva concursus 

S ohledem na široký rozsah problematiky mezinárodního insolvenčního práva se 

autorka zaměřila především na příslušnost soudů v kontextu evropského insolvenčního práva. 

Předmětem zájmu je proto zejména nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o 

úpadkovém řízení (dále jen „insolvenční nařízení“). 

Cílem práce je (1) shrnout vývoj interpretace nejdůležitějších pojmů týkajících se 

příslušnosti zahájit hlavní insolvenční řízení, vedlejší řízení a řízení s insolvenčním řízením 

související; a (2) navrhnout změny insolvenčního nařízení zejména s ohledem na zprávu 

Komise o aplikaci insolvenčního nařízení, která má být připravena do 1. června 2012. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Krátký úvod v první kapitole je 

následován kapitolou druhou, která se zabývá základy mezinárodního insolvenčního práva. 

Jsou zde představeny nejdůležitější teorie a nástroje tohoto právního odvětví. 

Třetí a zároveň klíčová kapitola se zabývá evropským insolvenčním právem; skládá se 

z osmi podkapitol. V první podkapitole je vysvětlen vývoj a principy insolvenčního nařízení. 

Následuje analýza příslušnosti k zahájení hlavního insolvenčního řízení. Pozornost je 

zaměřena zejména na aktuální rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se 

k centru hlavních dlužníkových zájmů (dále jen „COMI“). Autorka zastává názor, že 

v současné době je rozhodujícím faktorem při určování dlužníkova COMI umístění 

dlužníkovy ústřední správy. Následně je rozebrána otázka sekundárních insolvenčních řízení. 

Čtvrtá podkapitola vysvětluje základní pravidla uznávání a výkonu rozhodnutí v insolvenčním 

řízení. Pátá podkapitola se zabývá příslušností k řízením souvisejícím s insolvenčním řízením. 

Příslušnost pro tato řízení by se dle názoru Soudního dvora Evropské unie měla řídit 

principem vis attractiva concursus. Stručná šestá podkapitola vysvětluje rozhodné právo 

v insolvenčních věcech. V sedmé podkapitole jsou rozebrány návrhy na novelizaci 

insolvenčního nařízení zejména s ohledem na připravovanou zprávu Komise. Osmá 

podkapitola se věnuje české úpravě některých aspektů evropského insolvenčního práva 

v českém insolvenčním zákoně. 

Čtvrtá hlavní kapitola se zaměřuje na české právo ve vztahu k mezinárodnímu 

insolvenčnímu právu. Je zde rozebrán jak momentálně účinný zákon o mezinárodním právu 
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soukromém a procesním, tak i nově navržený zákon o mezinárodním právu soukromém, který 

je právě v legislativním procesu. 

Závěr je obsažen v páté kapitole. Autorka je toho názoru, že je možné vidět výrazný 

vývoj v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována 

rozhodnutím Interedil, Rastelli a Deko Marty. Výklad insolvenčního nařízení v těchto 

rozhodnutích je vnímán spíše pozitivně. 

V práci je představena také řada doporučení na novelizaci nařízení. Autorka například 

tvrdí, že by v insolvenčním nařízení neměla být ignorována existence skupin společností a je 

také navrhováno vyřazení pravidla, dle kterého musí být následná sekundární insolvenční 

řízení výhradně likvidační povahy. 

 


