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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka  si  vybrala  diplomovou  práci  na  téma  „Uznávání  a  výkon  soudních 

rozhodnutí  v rámci  Evropské  unie“  a  ve  své  práci  se  zaměřuje  především na  postup  při 

výkonu soudních rozhodnutí podle nařízení č. 44/2001 „Brusel I“ a nařízení č. 805/2004 o 

evropském exekučním titulu.  Domnívám se, že téma diplomové práce je vymezeno velmi 

široce a proto se diplomatka zaměřila zejména na srovnání právní úpravy a vzájemný vztah 

shora uvedených nařízení EU. V oblasti evropského mezinárodního práva soukromého je toto 

téma aktuální, což dokládá množství soudních rozhodnutí, jejichž uznání a výkon proběhly 

podle procesní úpravy výše uvedených nařízení, a proto považuji za důležité zabývat se touto 

problematikou.

2. Náročnost tématu:

Téma diplomové práce „Uznávání  a  výkon soudních  rozhodnutí  v rámci  Evropské 

unie“  považuji  za  náročné  vzhledem  k nutnosti  správného  použití  právně-analytického 

přístupu  pro  správnou  aplikaci  jednotlivých  ustanovení  nařízení  Brusel  I  a  nařízení  o 

evropském exekučním titulu. 

Z hlediska  použitých  metod  si  diplomantka  zvolila  právně-analytický  a  právně- 

komparativní přístup. Ve své diplomové práci se zaměřila především na rozbor jednotlivých 

postupů pro výkon rozhodnutí  podle nařízení Brusel I a nařízení o evropském exekučním 

titulu. 

Vstupní údaje, které měla diplomantka k dispozici, zpracovala uspokojivým způsobem 

a ve své práci vycházela jak z domácí, tak zahraniční odborné literatury.  

3. Hodnocení práce:



Diplomantka  postupuje  ve  své  práci  od  teoretických  otázek  mezinárodního  práva 

procesního  k otázkám  zvláštním,  které  se  týkají  především  procesu  uznání  a  výkonu 

rozhodnutí státních soudů. 

Předložená diplomová práce je přehledně strukturována. Diplomantka rozdělila svou 

práci do celkem čtyř kapitol: Právní úprava uznání a výkonu soudního rozhodnutí v českém 

právním řádu (1.), Uznání a výkon soudních rozhodnutí podle nařízení Brusel I (2.), Režim 

podle nařízení o evropském exekučním titulu (3.) a Judikatura k uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí podle nařízení Brusel I a nařízení EET (4.).

Ve vztahu k práci s odbornou literaturou nemám připomínky. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce  je  logicky  uspořádána  z hlediska  členění  na  jednotlivé  kapitoly  a  podkapitoly. 

K odkazům  v poznámkách  pod  čarou  nemám  připomínky.  Jazyková  a  stylistická  úroveň 

předložené diplomové práce je vyhovující. 

Diplomantka  projevila  dostatečné  teoretické  znalosti  získané  studiem  tuzemské  i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

 Na s. 5 a 6 je nesprávně uveden rok vydání publikace Prof. Z. Kučery (2008 namísto 

2009). Až v seznamu použité literatury nalezneme údaj správný.

Na s. 6 a 7 působí poněkud zavádějícím dojmem obecné tvrzení diplomantky, že se 

mezinárodní smlouvy použijí pouze v případě, že neexistuje úprava obsažená v evropském 

právu. Bylo by vhodné, aby diplomantka během ústní obhajoby analyzovala rozdílný přístup 

k mnohostranným mezinárodním smlouvám v rámci aplikačního rozsahu nařízení Brusel I a 

Brusel IIa.

Na s. 11 v odst. 3 chybí poznámka, že Dánsko již od 1.7.2007 spadá do teritoriální 

působnosti nařízení Brusel I.

Na s. 14 v odst. 3 diplomantka hovoří o tom, že dílčí výkon rozhodnutí je obecně 

uznáván, avšak uvádí pouze jednu publikaci, která má tento závěr dokládat.

Diplomantka  si  měla  sama  prověřit,  zda  Česká  republika  není  smluvní  stranou 

mezinárodní  smlouvy  podle  ust.  čl.  59  odst.  1  a  nerecipovat  pouze  údaj  z  publikace  V. 

Vaškeho uvedené na s. 19 v pozn. č. 36.
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Ve vztahu ke s. 32 odst. 3 by měla diplomantka během ústní obhajoby vymezit pojem 

„přijatelný způsob doručování“ pro členský stát, do něhož se doručuje.

Na s. 35 v odst. 4 diplomantka recipovala do své práce část textu české jazykové verze 

ust. čl. 19 nařízení o evropském exekučním titulu. Domnívá se diplomantka, že bylo vhodné 

použít pojem „obhajoba“ v bodu ii) shora uvedeného ustanovení?

Na s. 42 nebylo nutné použít anglické spojení „court of appeal“. Namísto tohoto mělo 

být vymezeno, o jaký konkrétní odvolací soud se jednalo.

 Na s. 44 a 45 by bylo vhodnější použít civilistický pojem „procesní obrana“, namísto 

trestního „obhajoba“. 

O  tvrzení  na  s.  52,  že  posílení  věřitelovy  právní  jistoty  přispívá  k rozvoji 

mezinárodního obchodu, lze vyslovit pochybnosti. K rozvoji mezinárodního obchodu přispívá 

řádné a včasné plnění závazků a to i díky efektivnímu nucenému splnění smluvní povinnosti 

v rámci výkonu soudního rozhodnutí. 

Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

uvedeným  výše.  Dále  by  se  diplomantka  měla  vyjádřit  k otázce,  zda  má z pohledu 

relevantní  judikatury Soudního dvora EU soud členského státu poučovací  povinnost 

ohledně konkludentního založení pravomoci soudu na základě Nařízení Brusel I.

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 25. září 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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