
Posudek vedoucího diplomové práce – Forum shopping v rámci evropského nařízení o 

insolvenci 

Téma předložené diplomové práce je Forum shopping v rámci evropského nařízení o 

insolvenci. Kolega Michal Simčina se ve své práci, která má rozsah 57 stran a odevzdána byla 

dne 31.10.2012, zabývá obecnými otázkami mezinárodních insolvenčních řízení a dále pak 

právní úpravou ohledně COMI a forum shopping dle tzv. insolvenčního nařízení – č. 

1346/2000. 

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 1-4 - se autor zabývá obecnými otázkami forum shopping. Obzvláště 

zajímavé, a to především z praktického pohledu, je pojednání o příčinách, které vedou 

k využívání forum shopping. Autor zde velice správně zmiňuje i tzv. CVA dle britského 

právního řádu (str. 18 a násl.). Autor se v této části i správně zamýšlí nad výhodami a 

nevýhodami forum shopping, přičemž prokazuje analytický  přístup k řešení tohoto problému. 

Dosud se lze v literatuře setkat spíše s paušálním negativním odmítnutím forum shopping, 

autor však správně poukazuje na pozitivní a negativní forum shopping (str. 25 a násl. 

diplomové práce). 

Ve druhé části své diplomové práce – kapitoly 5-9- se autor zabývá otázkami spojenými 

s COMI. Jednak se v kapitole 5 věnuje soudním rozhodnutím, ve kterých soud pojem COMI 

vykládal (Eurofood, Staubitz). Autor se také správně zabývá výhradou veřejného pořádku 

v rámci pojednání o uznávání insolvenčních řízení (str. 42 a násl. diplomové práce). Za velice 

důležitou považuji v diplomové práci kapitolu 9, ve které se autor zamýšlí nad reformami 

insolvenčního nařízení 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. 



Autorovi se dle mého názoru podařilo velice 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 zahraniční literatury týče. Jsem však toho 

názoru, že autor mohl více čerpat také z domácí literatury (nebo ji alespoň zmínit). 

Na str. 53 se autor zmiňuje o možnosti dohody o změně insolvenčního statutu.  Autor by se 

měl v rámci obhajoby  své diplomové práce vyjádřit k tomu, jaký  je jeho osobní názor na 

tokové dohody a zmínit případná rizika. 

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

výborně. 
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