
Posudek vedoucího diplomové práce – Mezinárodní insolvenční právo

Téma předložené diplomové práce je Mezinárodní insolvenční právo. Kolega Vlastimil Foľta 

se ve své práci, která má rozsah 59 stran a odevzdána byla dne 27.9.2013, zabývá obecnými 

otázkami mezinárodních insolvenčních řízení a zejména  pak právní úpravou ohledně  centra 

hlavních zájmů (COMI) a forum shopping dle insolvenčního nařízení – č. 1346/2000 a 

vzorových pravidel UNCITRAL. 

V současné době se objevují stále častěji insolvenční řízení, která se dotýkají několika států, a 

i české soudy se s těmito řízeními musí vypořádat. Prvotní otázkou je vždy  určení příslušného 

soudu pro zahájení řízení, proto se jedná 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.

Autor práci rozdělil do dvou logických celků. 

V první části – kapitoly  1-7 - se autor zabývá obecnými otázkami mezinárodního 

insolvenčního práva. Pojednává zde o nařízení č. 1346/2000 a dále pak především o otázce 

COMI dle tohoto nařízení. Rozbírá zde i základní judikaturu SD EU ke COMI (str. 28 a násl.). 

V této části práce pojednává o otázce COMI i dle dokumentů vypracovaných ze strany 

UNCITRAL.

Ve druhé části své diplomové práce – kapitoly 8-13- se autor zabývá otázkami spojenými 

s COMI zejména pak otázkou forum shopping. Jednak se v kapitole 10 věnuje výhodám a 

nevýhodám forum shopping, kdy na str. 50 vyslovuje velmi důležitý  závěr, a sice, že je 

žádoucí stav, kdy se shoduje osobní a insolvenční status. Za velice důležitou považuji 

v diplomové práci kapitolu 13, ve které se autor zamýšlí nad způsoby zabránění forum 

shopping, a dokazuje zde, že dané problematice rozumí. 

Při zpracování práce prokázal autor znalost z oboru mezinárodního insolvenčního práva a ale 

i z oblasti práva insolvenčního vnitrostátního a obecných otázek mezinárodního práva 

obchodních společností. 

Autorovi se dle mého názoru podařilo dobře popsat základní východiska mezinárodního 

insolvenčního práva a dále na tato východiska navázat rozborem základních otázek 

souvisejících s forum shopping a COMI.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, tak nemám výhrady. 



Výběr literatury považuji za dostatečný, co se týče domácí i zahraniční literatury. Jsem však 

toho názoru, že autor mohl více čerpat také z německy psané literatury. 

Na str. 54 autor uvádí, že i přes novelizaci insolvenčního nařízení zůstává pojem COMI 

nejasný.  Autor by se měl v rámci obhajoby své diplomové práce vyjádřit k tomu, jakým 

způsobem by mělo být dle jeho názoru provedeno zpřesnění pojmu COMI, aby byl jeho obsah 

náležitě a určitě vyjasněn.  

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

výborně. 

V Praze dne 15.11.2013
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