
Posudek vedoucího diplomové práce – Uznání  a výkon soudních rozhodnutí  v     rámci   

Evropské unie  

Téma předložené diplomové práce je Uznání a výkon soudních rozhodnutí v rámci Evropské 

unie.  

Kolegyně Michaela Koláčná se ve své práci, která má rozsah 55 stran a odevzdána byla dne 

1.9.2011, 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.

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

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

evropském exekučním titulu. 

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. Byť již bylo toto 

téma v české literatuře dostatečně zpracováno, autorka na něj vnáší nový zajímavý pohled, 

zejména co do srovnání procesu uznání a výkonu rozhodnutí dle obou zmíněných nařízení. 

Autorka práci rozdělila do logických celků.  

V první části  své diplomové práce se autorka věnuje jednak teoreticko-právním základům 

uznání a výkonu soudních rozhodnutí a dále pak obecně i  evropskému mezinárodnímu právu 

procesnímu.

Ve  druhé  části  se  autorka  zabývá  nařízením  Brusel  I.  Toto  nařízení  nejprve  obecně 

představuje a následně se věnuje především otázce uznání a výkonu soudních rozhodnutí dle 

tohoto  nařízení.  Ocenit  lze  v této  části  odkazy  na  judikaturu  –  např.  str.  16  odkaz  na 

rozhodnutí  Ústavního  soudu  České  republiky  či  odkazy  na  rozhodnutí  Soudního  dvora 

Evropské unie. Na str. 20 a násl. autorka podrobně popisuje proces prohlášení vykonatelnosti 

zahraničního rozhodnutí.

Ve třetí části se autorka zabývá evropským exekučním titulem. Věnuje se jednak samotnému 

procesu  potvrzení  rozhodnutí  za  evropský  exekuční  titul  a  dále  pak  výkonu  rozhodnutí 

potvrzeného za evropský exekuční titul.

Ve čtvrté části své diplomové práce se autorka zabývá judikaturou Soudního dvora Evropské 

unie  a  českých soudů k oběma zmíněným nařízením a  poukazuje  na určité  společné  rysy 

v posuzovaných  případech  –  např.  str.  45  poukázání  na  případy  Krombach  a  Eurofood. 

Následně autorka hodnotí aplikaci obou nařízení z pohledu právní praxe. Oceňuji její názor na 



str.  55  ohledně  posílení  právní  jistoty  věřitele  v souvislosti  s nařízením  o  evropském 

exekučním titulu. 

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, ačkoliv autorka použila spíše starší 

prameny a opomněla literaturu z posledních let.  Mám však výhrady k zahraniční literatuře, 

neboť autorka zcela opomněla německy psanou literaturu. 

Autorka  se  ve  své  diplomové  práce  zmiňuje  o  judikatuře  SD EU a  některá  rozhodnutí  i 

rozebírá. V rámci obhajoby své diplomové práce by se autorka měla vyjádřit k tomu, jaký 

zásadní  rozdíl  v řízení  o  předběžné  otázce  v oblasti  evropského  mezinárodního  práva 

soukromého a procesního přinesla Smlouva o fungování Evropské unie?  

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

výborně. 

V Praze dne 21.9.2011
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