
Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem „Uznání a výkon cizích rozhodnutí 

v Evropské unii“ (Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii – vybrané 

otázky). Záměrem práce je poskytnout systematický přehled právních nástrojů, v jejichž 

režimu může uznání a výkon cizího rozhodnutí v praxi probíhat. 

Práce je řazena do osmi kapitol, kterým předchází úvod a následuje závěr. V úvodu 

práce je nastíněna hlavní snaha o přehlednou analýzu jednotlivých nařízení, která tuto 

problematiku regulují a dále jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro 

zpracovávanou problematiku. Následující kapitoly se již zabývají příslušnými 

nařízeními a mají logicky jednotnou strukturu. V úvodu každé kapitoly je nastíněna 

základní charakteristika daného nařízení, jeho přijetí a základní cíle. Následuje 

vymezení věcné působnosti nařízení a poté již samotná úprava uznání a výkonu cizího 

rozhodnutí, následně je kapitola zakončena přehledem vztahu daného nařízení 

k ostatním právním nástrojům. 

Náplní druhé kapitoly je uznání a výkon cizích rozhodnutí podle nařízení Brusel I 

(Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech), které je v této oblasti prvním právním 

nástrojem a pro následně přijímaná nařízení určitým vzorem. Třetí kapitola zpracovává 

postup uznání a výkonu cizího rozhodnutí podle nařízení Brusel IIa (Nařízení Rady 

(ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 

1347/2000). Charakteristickým rysem uznání a výkonu podle těchto nařízení je 

požadavek prohlášení vykonatelnosti daných rozhodnutí. Následující čtvrtá kapitola se 

věnuje nejnověji přijatému nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

Kapitola pátá se zabývá evropským exekučním titulem pro nesporné nároky (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční 

titul pro nesporné nároky). Kapitoly šest a sedm analyzují dva nové druhy řízení 

(evropské rozkazní řízení a evropské bagatelní řízení), kdy u vydaných titulů hovoříme 

jako o přímo vykonatelných (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 



1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o 

drobných nárocích). V kapitole osm je stručně popsán postup uznání a výkonu cizích 

rozhodnutí podle tuzemské právní úpravy a závěrečná devátá kapitola se zabývá 

nejnovější právní úpravou uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech dědictví, ale dané 

nařízení je stále ještě ve fázi projednávání (návrh Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin 

ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení). 

 

 


