
 

 

Shrnutí a klíčová slova 

Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí je základní podmínkou 

rozvoje mezinárodního obchodu a bezproblémové mezinárodní spolupráce. 

Účelem mé diplomové práce nazvané „Uznávání a výkon soudních rozhodnutí 

v rámci Evropské unie“ je srovnání výhod a nevýhod postupu podle dvou 

předpisů evropského mezinárodního práva soukromého, které tuto otázku 

upravují – nařízení Brusel I a nařízení o evropském exekučním titulu, a dále 

zhodnocení aplikace těchto norem Soudním dvorem Evropské unie (Evropským 

soudním dvorem) a soudy dvou členských států Evropské unie - České 

republiky a Španělského království. Základními nástroji této práce jsou 

deskripce, analýza a komparace. 

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá 

různými aspekty uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Úvodní kapitola 

nastiňuje základní rozsah práce, druhá kapitola vymezuje teoretické otázky a 

kontext uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v České republice – úpravu 

vnitrostátní, smluvní i evropskou. 

Třetí kapitola pojednává o uznání a výkonu podle nařízení Brusel I, které 

je základním evropským právním předpisem pro uznání a výkon ve věcech 

občanských a obchodních, přičemž zohledňuje také návrh na jeho revizi.  

Čtvrtá kapitola je rozborem uznání a výkonu soudního rozhodnutí 

v režimu nařízení o evropském exekučním titulu, jež tvoří alternativu k nařízení 

Brusel I v oblasti nesporných nároků.  Základním prostředkem poznání tohoto 

nařízení je jeho srovnání s nařízením Brusel I a zhodnocení možných výhod a 

nevýhod (pro dlužníka i věřitele) v případě postupu podle tohoto režimu.  

Pátá kapitola se zabývá aplikací zmiňovaných nařízení v praxi a její 

podstatou je analýza rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a národních 

soudů - českých a španělských - ohledně uznání a výkonu cizího soudního 

rozhodnutí podle nařízení Brusel I a nařízení o evropském exekučním titulu. 



 

 

Tato rozhodnutí se týkají zejména užití výhrady veřejného pořádku a 

nepravidelností v řízení jako důvodu odepření uznání rozhodnutí. 

Šestá – závěrečná – kapitola je shrnutím poznatků obsažených v textu a 

jejich zhodnocením. Nařízení o evropském exekučním titulu je významným 

předpisem v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, ale má své 

nedostatky, které není možné přehlížet. Na jednu stranu poskytuje věřiteli 

právní jistotu, na druhou oslabuje postavení dlužníka. Co se týká judikatury – 

z rozhodnutí národních soudů není možné činit významnější závěry, rozhodnutí 

českých a španělských soudů se od sebe příliš neliší. Judikatura Soudního dvora 

EU pokračuje v trendu nastoleném předchozími rozhodnutími. 
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