
Posudek na diplomovou práci na téma 
„Aktuálne otázky europského insolvenčného práva. Problematika COMI 

a insolvencie skupín“
diplomantka: Miroslava Vančíková

1. Aktuálnost (novost) tématu
 Diplomantka si za téma své diplomové práce o rozsahu 86 stránek zvolila problematiku 
insolvenčního řízení v rámci Evropské unie, jeho vývoj a zejména se věnuje pojmu „místo hlavních 
zájmů dlužníka“ jako určovatele pro určení pravomoci pro insolvenční řízení i jako hraničního 
určovatele pro výběr rozhodného práva. Jde nepochybně o velmi aktuální téma nejen proto, že 
počet přeshraničních insolvenčních řízení se zvyšuje, ale také proto, že se připravuje změna 
Nařízení Rady ES č. 1346/2000 o konkurzním řízení, na což  diplomantka reaguje v diplomové práci 
posouzením tohoto návrhu, včetně nové úpravy insolvence skupin.

2. Náročnost tématu
 Téma diplomové práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a hodnotící 
přístup k jeho zpracování a také s ohledem na stávající a připravovanou právní úpravu a nutnost 
studia značného množství zahraničních pramenů a judikatury.

3. Kritéria a hodnocení práce
 Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do osmi kapitol, včetně závěru. Z textu 
diplomové práce dovozuji, že diplomantka postupuje od zkoumání historických a obecných otázek 
(jako např. vývoj evropského insolvenčního práva a insolvence v moderní společnosti) přes 
zmíněné nařízení, vymezení pojmu „místo hlavních zájmů“ v něm až po návrhy na změnu nařízení.

 Z textu předložené diplomové práce dovozuji, že diplomantka má o zkoumané problematice 
výborný  přehled (a to nejen teoretický), že prostudovala dostatečný počet titulů zahraniční odborné 
literatury a judikatury. V tomto směru diplomantce vytýkám, že jako použitou literaturu uvádí 
pouze jedinou českou publikaci a ze slovenských publikací věnujících se zkoumanému problému 
ani jedinou. Domnívám se, že diplomantka prokázala, že dokáže se získanými teoretickými 
poznatky pracovat, o čemž svědčí mimořádně značný  počet poznámek. Práce byla zpracována 
samostatně a splnila cíl, který  si diplomantka před jejím zpracováním stanovila. Velice oceňuji 
vlastní názory diplomantky, mnohdy kritické, a její návrhy na možnou budoucí právní úpravu 
insolvenčního řízení v rámci Evropské unie. Úprava práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou 
na odpovídající výši.   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
 K textu diplomové práce nemám zásadní věcné připomínky. 

 Otázka k ústní obhajobě: Jaký  vidí diplomantka vztah rozhodčího a insolvenčního řízení v 
Evropské unii? 

5. Doporučení práce k obhajobě
 Předloženou diplomovou práci považuji za velice zdařilou, odpovídající stanoveným 
nárokům, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.

6. Navržený kvalifikační stupeň
 Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“.
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