
Posudek vedoucího rigorózní práce – Nařízení o úpadku 1346/2000/ES – COMI

Téma předložené rigorózní práce je Nařízení o úpadku 1346/2000/ES – COMI.

Kolega Mgr. Ing. Tomáš Moravec se ve své rigorózní práci zabývá poměrně úzkým tématem, 

kterým je otázka mezinárodní soudní příslušnosti pro zahájení insolvenčního řízení 

s mezinárodním prvkem. 

Autor si vybral téma, které je velmi aktuální a je zajímavé nejenom teoreticky ale i prakticky. 

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

insolvenční řízení, která se dotýkají několika členských států, a i české soudy se s těmito 

řízeními musí vypořádat, jedná se o téma aktuální nejen z pohledu praktického ale i 

teoretického. A to zejména proto, že dané téma nebylo ještě v české odborné literatuře 

dostatečně zpracováno, zvláště pak z pohledu, který si vybral autor – otázka COMI –

mezinárodní příslušnosti a případného forum shopping. 

Autor svoji rigorózní práci rozdělil do čtyř celků. 

V první části se autor zabývá obecnými otázkami mezinárodního insolvenčního řízení. 

Popisuje zde jednak vývoj mezinárodního insolvenčního práva a dále pak se zabývá obecně 

otázkou mezinárodní příslušnosti dle insolvenčního nařízení. Lze ocenit, že zde zmiňuje 

například méně známou Úmluvu severské rady o insolvenci z roku 1933 (str. 6 rigorózní 

práce).

Ve druhé části své rigorózní práce se autor zabývá otázkou COMI dle insolvenčního nařízení 

a to jednak jeho teoretickým konceptem ale hlavně pak i důležitou relevantní judikaturou ESD 

(dnes SD EU). Na str. 29 své rigorózní práce se autor věnuje revizi insolvenčního nařízení, 

kdy jednak interpretuje zprávu Evropského parlamentu, ale hlavně na str. 30 provádí i svá 

vlastní doporučení a sděluje vlastní názor. Důležité je i shrnutí dosavadní judikatury ke COMI 

na str. 43 autorovy práce. 

Ve třetí části své rigorózní práce se autor věnuje otázce forum shopping a to jak ohledně 

fyzických, tak i právnických osob. Zmiňuje zde známé případy z právní praxe zahraničních 

jurisdikcí, jako např. Deutsche Nickel AG (str. 67 rigorózní práce) či Hans Brochier (str. 70 

rigorózní práce).  

Ve čtvrté části své rigorózní práce se autor zabývá důležitou otázkou, která je v dnešní době 

v mezinárodním insolvenčním právu velmi aktuální a to určením COMI u koncernů. Zabývá 

se zde jednak konceptem COMI v sídle koncernové mateřské společnosti (str. 96 rigorózní 

práce). Dále se pak věnuje i otázce možného COMI v jiném místě než je sídlo mateřské 

společnosti. Na str. 110  a násl. své rigorózní práce se pak autor zamýšlí nad konkrétními 



možnostmi řešení COMI u koncernů. V této souvislosti lze vyslovit souhlas s autorovým 

názorem ze str. 113 rigorózní práce ohledně principu korporativní teritoriality pro koncernové 

insolvence.

Při zpracování své rigorózní práce prokázal autor znalost nejen z oboru mezinárodního práva 

soukromého a procesního ale i z oblasti obecných otázek insolvenčního práva a evropského 

práva. 

Dále lze kladně hodnotit používání zahraniční judikatury i rozhodnutí Evropského soudního 

dvora (dnes SD EU), což svědčí o tom, že autor se v dané problematice orientuje. 

Co se týče jazykové a stylistické úrovně, nemám výhrad. 

Rozsah rigorózní práce – 123 stran považuji za vyhovující.

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury 

zahraniční, i když  zde se domnívám, že autor mohl více čerpat v oblasti insolvenčního práva 

z německy psané literatury. 

V rámci obhajoby své rigorózní práce by se měl autor vyjádřit, zda se dle jeho názoru 

insolvenční nařízení aplikuje i na tzv. pre-insolvenční řízení či dohody, jako je tzv. stand-still 

agreement. 

Dále by se měl autor vyjádřit, jak z popsaných případů (v rigorózní práci) hodnotí přínos 

insolvenčního zařízení za dobu jeho aplikace. 

Závěr:

V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorovi podařilo analyzovat otázku COMI 

dle insolvenčního nařízení.

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr. 

V Praze dne 12.12.2011

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva

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




