
Posudek vedoucího rigorózní práce Mgr. Bc. Lukáše Duffka na téma : Evropský 

exekuční titul a evropský platební rozkaz v kontextu české právní úpravy.

Předmětem tohoto posudku je předložená rigorózní práce Mgr. Bc. Lukáše Duffka, která se 

zabývá vybranými otázkami mezinárodního práva procesního, se zaměřením na evropský 

exekuční titul a evropský platební rozkaz. Přičemž tyto instituty posuzuje i v kontextu české 

právní úpravy. 

Autor si vybral téma, které je velmi aktuální a je zajímavé nejenom teoreticky ale i prakticky. 

To zejména s ohledem na fakt, že v současné době jsou poměrně hojně diskutovány otázky 

přeshraničních soudních řízení, ve kterých jsou vydávána i předmětná soudní rozhodnutí –

evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz. A právě tato řízení a rozhodnutí jsou

obecně předmětem zájmu autorovy rigorózní práce. 

V první části (kapitola 1,2,3) se autor zabývá obecnými otázkami mezinárodního procesního 

práva a jeho zakotvením v rámci evropského práva a to s ohledem na vývoj evropského 

mezinárodního práva soukromého (Amsterodamská smlouva – str. 29) a i na jeho aktuální 

otázky. Autor se v této části zabývá i komparatistikou právní úprava platebního rozkazu ve 

vybraných evropských jurisdikcích (Slovensko – str. 18, Polsko – str. 20). Autor se v této 

části své rigorózní práce věnuje i obecně otázce uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, 

přičemž představuje tento proces dle nařízení Brusel I (str. 39 a násl).

Druhá část autorovy rigorózní práce (kapitola 4) je zaměřena na evropský exekuční titul. 

Autor se zabývá obecnými otázkami, jako je působnost, příklady soudních rozhodnutí či 

samotný proces vydávání evropského exekučního titulu. Zajímavé je autorovo pojednání o 

ochraně spotřebitele (str. 66) či pojednání o minimálních procesních standardech (str. 64 a 

násl). Ocenit lze pojednání o adaptaci českého právního řádu na evropský exekuční titul (str. 

72), kde autor ukazuje, že dané problematice skutečně rozumí. 

Ve třetí části rigorózní práce (kapitola 5) se autor věnuje evropskému platebnímu rozkazu.

Opět se nejprve věnuje obecným otázkám a následně popisuje proces vydávání evropského 

platebního rozkazu, přičemž se zaměřuje na proces doručování, který je pro vydání 

evropského platebního rozkazu klíčový (str. 90 a násl). I v této části lze ocenit autorovo 

pojednání o evropském platebním rozkazu v kontextu českého právního řádu (str. 97) a dále i 

samotnou komparatistiku evropského platebního rozkazu s platebním rozkazem dle české 

právní úpravy (str. 98 a násl). 



Dle mého názoru autor ve své rigorózní práci prokázal znalost jak z oboru procesního práva, 

takz oborou mezinárodního práva procesního a evropského mezinárodního práva 

soukromého. 

Předložená práce má 106 stran a co se týče jazykové a stylistické úrovně práce, tak nemám 

vážnějších výhrad. 

Co se týče výběru literatury – české i zahraniční, tak ten považuji za uspokojivý, i když autor 

mohl pracovat více s německy psanou literaturou. 

V práci lze ocenit poměrně dobrou práci s judikaturou, kdy autor při rozebírání jednotlivých 

otázek správně odkazuje na příslušné rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Co bych práci vytkl, je to, že autor se mohl více věnovat i budoucímu vývoji na poli 

evropského mezinárodního práva soukromého, především z pohledu volného pohybu 

exekučních titulů. 

Z tohoto důvodu by se měl autor v rámci obhajoby své rigorózní práce vyjádřit k tomu, jaký 

má být průběh výkonu zahraničního rozhodnutí dle reformovaného nařízení Brusel I. 

Dále by se měl autor v rámci obhajoby své rigorózní práce vyjádřit, jaký je dle jeho názoru 

praktický přinos evropského platebního rozkazu a evropského exekučního titulu.

Závěr:

V posuzované rigorózní práci se dle mého názoru autorovi podařilo popsat základní rámec 

mezinárodního procesního práva s přihlédnutí k evropským právním normám v této oblasti. 

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr. 
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