
Posudek vedoucího diplomové práce – Aktuální otázky evropského insolvenčního práva 

(problematika COMI a insolvence skupin) 

Téma předložené diplomové práce je Aktuální otázky evropského insolvenčního práva. 

Kolegyně Miroslava Vančíková se ve své práci, která má rozsah 80 stran a odevzdána byla 

dne 25.2.2013, zabývá obecnými otázkami mezinárodních insolvenčních řízení, zejména pak 

právní úpravou ohledně mezinárodních insolvenčních řízení v tzv. insolvenčního nařízení – č. 

1346/2000. V rámci pojednání o právní úpravě dle nařízení č. 1346/2000 se autorka zaměřuje 

především na otázku COMI.

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

i české soudy se s těmito řízeními musí vypořádat. Proto se jedná o téma aktuální nejen 

z pohledu praktického ale i teoretického. Ačkoliv je tomuto tématu v dnešní době věnována 

v odborné literatuře pozornost, autorka přináší na dané téma nové zajímavé pohledy, 

především ohledně reformy nařízení č. 1346/2000 týkající se otázky COMI. 

Autorka práci rozdělila do logických celků. 

V první části se autorka zabývá obecnými otázkami principů mezinárodního insolvenčního 

práva. Jedná se o princip teritoriality a princip  univerzality. Autorka v této části popisuje i 

vývoj evropského insolvenčního práva a dále se zde zabývá insolvenčním nařízením č. 

1346/2000.  Věnuje se jednak obecnému popisu nařízení a následně pak hlavnímu a 

vedlejšímu insolvenčnímu řízení.

Ve druhé části se autorka věnuje otázce COMI, kdy se zabývá nejprve vymezením COMI 

fyzických a právnických osob. Následně pak analyzuje judikaturu SD EU k otázce COMI, 

kdy správně popisuje rozdílnosti případů Eurofood a Interedil (str. 51 a násl). V této části se 

autorka zabývá i otázkou změny COMI jako hraničního určovatele.

Ve třetí části své diplomové práce se autorka zabývá důležitou otázkou, kterou je legislativní 

změna nařízení č. 1346/2000. Autorka přitom porovnává návrh vypracovaný nevládní 

organizací INSOL se samotným návrhem Evropské Komise. Taktéž v této souvislosti 

představuje návrh UNCITRAL. V této části své diplomové práce se autorka zabývá také 

otázkou insolvence skupin, kdy lze ocenit její pojednání o hmotněprávní konsolidaci (str. 77 a 

násl). 

Při zpracování práce prokázala autorka znalost z oboru evropského mezinárodního procesního 

práva a ale i z oblasti práva insolvenčního. 



Autorce se dle mého názoru podařilo velice dobře popsat základní východiska mezinárodního 

insolvenčního práva a dále na tato východiska navázat rozborem základních otázek 

souvisejících s COMI, ale i základními problematickými body insolvenčního nařízení č. 

1346/2000.  

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

Výběr literatury považuji za dostatečný. 

Na str. 42 a násl. se autorka zabývá případem Eurofood a otázkou COMI. Autorka by se měla 

v rámci obhajoby své diplomové práce vyjádřit k tomu, kde se dle jejího názoru nacházelo 

COMI dané společnosti. 

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

výborně. 
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