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Zoznam skratiek 

 

COMI    – centre of main interests – miesto hlavných záujmov dlžníka 

EHS    – Európske hospodárske spoločenstvo 

ES    – Európske spoločenstvo 

EÚ    – Európska únia 

INSOL Europe – International Association of Restructuring, Insolvency  

& Bankruptcy Professionals 

Nariadenie – Nariadenie Rady ES č. 1346/2000 z 29. mája 2000  

o konkurznom konaní 

Nariadenie Rím I  – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 593/2008  

zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky 

SD EÚ   – Súdny dvor Európskej únie 

UNCITRAL  – Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo 
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1. Insolvencia v modernej spoločnosti 

Prostredie trhovej ekonomiky so sebou nevyhnutne nesie aj potrebu riešenia úpadku, 

platobnej neschopnosti či inak insolvencie. Niet pochýb o tom, že transparentný, 

efektívny a spravodlivý insolvenčný režim je nevyhnutný pre riadne fungovanie 

ekonomického systému. Dôležitosť tejto požiadavky ešte stúpa vo vysoko 

globalizovanom svete, v ktorom dochádza k nárastu mobility obyvateľov 

a podnikateľov, a v ktorom pôsobia národné či nadnárodné spoločnosti s rozmanitou 

štruktúrou vykonávajúce rôznorodé aktivity vo viacerých krajinách.  

K potrebe vyporiadania sa s insolvenciou na národnej úrovni sa tak pridáva ešte 

nutnosť venovať sa úprave insolvencie v prípadoch, ktoré presahujú hranice jedného 

štátu. V spojení s využitím moderných informačných technológií a netradičného 

usporiadania obchodných spoločností, ich majetku, či skupín sa objavujú mnohé 

komplexné a zaujímavé otázky, na ktoré musí právo byť schopné reagovať a poskytovať 

odpovede dostatočne reflektujúce ciele insolvenčného konania. 

Tieto otázky pramenia predovšetkým z potreby určiť, v ktorom štáte má konanie 

proti danému subjektu prebiehať, ktoré právo má byť rozhodné pre jednotlivé právne 

vzťahy a na základe akých kritérií má byť o týchto otázkach rozhodnuté. Pri tom je 

zrejmé, že prístupy jednotlivých štátov i v rámci rovnakej právnej kultúry sú značne 

rozdielne a neraz protichodné. Vyriešenie týchto otázok má pri tom priamy 

a bezprostredný dopad na postavenie veriteľov a ich nárokov vznášaných v rámci 

insolvencie. 

Rok 2012 bol poznamenaný značným vývojom v oblasti európskeho insolvenčného 

práva. Tento vývoj súvisí s pripravovanou novelizáciou kľúčového predpisu 

upravujúceho medzinárodnú právomoc v medzinárodnom insolvenčnom konaní na 

území EÚ - Nariadenie Rady ES č. 1346/2000 o konkurznom konaní
1
 (ďalej 

„Nariadenie“).  

                                                           
1
 Nariadenie Rady ES č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
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V tejto súvislosti bol najprv publikovaný neoficiálny návrh združenia odborníkov na 

oblasť insolvencie INSOL
2
 a následne aj oficiálna správa Európskej komisie o aplikácii 

Nariadenia,
3
 ktorú doprevádzal návrh na zmenu Nariadenia.

4
 Návrh Komisie reagoval 

na predchádzajúcu iniciatívu Európskeho parlamentu z konca roka 2011.
5
 Na 

celosvetovej úrovni prebiehali diskusie na úrovni Komisie OSN pre medzinárodné 

obchodné právo UNCITRAL.
6
 

Cieľom tejto práce je analyzovať dva základné okruhy otázok, ktoré sú imanentné 

európskemu resp. medzinárodnému insolvenčnému právu. Prvým z nich je koncept 

COMI
7
 – centrum hlavných záujmov dlžníka, ktorý predstavuje základný hraničný 

určovateľ v medzinárodnom insolvenčnom konaní. Napriek dôležitosti tohto pojmu, je 

jeho vymedzenie značne nejasné a na mnohé otázky s týmto pojmom spojené platná 

úprava neposkytuje jednoznačné odpovede.  

V tejto súvislosti diplomová práca podáva rozbor významu pojmu COMI podľa 

súčasného textu Nariadenia a podľa interpretácie Súdneho dvora Európske únie 

a vyhodnocuje prednosti i nedostatky navrhovaných úprav. Pre právnické osoby 

navrhuje nahradiť kritérium COMI nevyvrátiteľnou domnienkou zapísaného sídla. 

Druhou analyzovanou oblasťou je otázka insolvencie skupín, ktorú platné právo 

nijako nereflektuje. Skutočne efektívna regulácia cezhraničnej insolvencie sa však musí 

vyrovnať s pokračujúcou integráciou skupín spoločností a ich rastúcim ekonomickým 

                                                           
2
 Revision of the European Insolvency Regulation – Proposals by INSOL Europe. [cit. 28. 1. 2013] 

Dostupný na: http://www.insol-europe.org/technical-content/revision-of-the-european-insolvency-

regulation-proposals-by-insol-europe/. Ďalej citované ako Návrh INSOL. 
3
 Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and 

Social Committee on the application of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on 

insolvency proceedings. European Commission, COM(2012) 743. [cit. 28. 1. 2013] Dostupná na: 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-report_en.pdf. 
4
 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 

(EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings. European Commission, 2012/0360 (COD) [cit. 28. 1. 

2013] Dostupný na: ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-regulation_en.pdf. Ďalej citované ako 

Návrh Komisie. 
5
 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 s odporúčaniami pre Komisiu o konkurznom 

konaní v rámci práva obchodných spoločností EÚ. (2011/2006(INI)). [cit. 30. 1. 2013] Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0484+0+DOC+XML+V0//SK. 
6
 Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-second session (Vienna, 26-30 

November 2012). [cit. 30. 1. 2013] Dostupné na: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/579/20/PDF/V1257920.pdf?OpenElement. 
7
 COMI predstavuje skratku anglického výrazu centre of main interests. 
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vplyvom. Diplomová práca obsahuje komparáciou jednotlivých návrhov na úpravu a na 

základe ich zhodnotenia sa snaží nájsť najvhodnejší model riešenia insolvencie skupín. 

V diplomovej práci sa v druhej kapitole zaoberám možnými teoretickými prístupmi 

pre riešenie úpadku s medzinárodným prvkom. Tretia kapitola je venovaná 

historickému vývoju európskeho insolvenčného práva, ktorý poskytuje základné 

východisko pre výklad platnej úpravy. 

Štvrtá kapitola obsahuje základný prehľad Nariadenia, výklad jeho pôsobnosti 

a základné vzťahy medzi hlavným a vedľajším insolvenčným konaním. Analýza pojmu 

COMI podľa Nariadenia a možných teoretických prístupov pre jeho určovanie je 

zahrnutá do piatej kapitoly. Na ňu naväzuje šiesta kapitola venovaná rozboru 

základných rozsudkov SD EÚ v záležitostiach COMI a insolvencie skupín. 

Siedma kapitola poskytuje prehľad argumentov pre nahradenie COMI 

nevyvrátiteľnou domnienkou zapísaného sídla ako hraničného určovateľa 

v cezhraničnej insolvencii právnických osôb. 

Posledná kapitola analyzuje návrhy na zmenu Nariadenia v oblasti COMI 

a insolvencie skupín. Navrhované úpravy porovnáva s dokumentmi UNCITRAL 

a vyhodnocuje ich prínos i prípadné nedostatky. 

2. Preferované normatívne modely pre riešenia úpadku 

s medzinárodným prvkom 

Na riešenie zložitých otázok, ktoré insolvenčné konanie s medzinárodným prvkom 

prináša existujú dva základné tradičné prístupy: teritorializmus a univerzalizmus. 

2.1. Teritorializmus 

Princíp teritoriality je založený na nezávislom postupe jednotlivých národných 

súdov. Súd je oprávnený rozhodovať v rámci insolvencie len o majetku dlžníka, ktorý 



10 
 

sa nachádza v štáte súdu.
8
 Teritorializmus tak dôsledne vychádza zo zásady štátnej 

suverenity a nepripúšťa možnosť uplatňovať rozhodnutia súdov iných štátov. 

Výhodou teritorializmu je jednoznačné určenie súdu oprávneného rozhodovať 

v insolvenčnom konaní. Právomoc súdu je jednoducho naviazaná na umiestnenie 

majetku. Avšak aj určenie štátu, v ktorom sa majetok nachádza, môže byť v praxi podľa 

jednotlivých národných úprav rozdielne. Typicky takéto diskrepancie vznikajú 

v prípade „menej tradičných“ druhov majetku, ako sú cenné papiere, práv duševného 

vlastníctva a podobne. Z toho dôvodu je aj pri uplatnení princípu teritoriality potrebné 

riešiť otázku konfliktu právnych úprav a určenie súdu oprávneného rozhodovať.  

Pri uplatnení princípu teritoriality je pre veriteľa usilujúceho o dosiahnutie 

maximálneho výťažku insolvencie nutné účastniť sa konaní vo všetkých štátoch, kde sa 

nachádza majetok dlžníka. Tento fakt so sebou zvyčajne prináša vyššiu administratívnu 

záťaž a zároveň do istej miery uľahčuje dlžníkovi sťažovať veriteľovi uspokojenie jeho 

pohľadávky presunmi majetku medzi štátmi. 

Teritorializmus taktiež motivuje veriteľov usilovať o zahájenie lokálneho 

insolvenčného konania pri prvom náznaku finančných problémov dlžníka a uspokojiť 

svoje nároky z dostupného majetku predtým, než dôjde k jeho presunu za hranice. 

Takýto prístup neumožňuje koordinovaný a komplexný prístup predovšetkým k majetku 

dlžníka, ktorý je rozptýlený v rámci rozdielnych jurisdikcií, a ktorého hodnota ako 

celku môže byť vyššia než hodnota jednotlivých častí samostatne. V neposlednom rade 

môže byť uplatňovanie princípu teritoriality diskriminačné voči zahraničným veriteľom. 

2.2. Univerzalizmus 

Univerzalizmus je založený na zásade vedenia jediného ústredného konania proti 

dlžníkovi. Jediný súd rozhoduje o majetku a záležitostiach dlžníka na celosvetovej báze 

bez ohľadu na umiestnenie majetku dlžníka.
9
 Úlohou ostatných súdov v jednotlivých 

štátoch je poskytovať asistenciu hlavnému súdu dlžníka. 

                                                           
8
 McCORMACK, G.: Universalism in Insolvency Proceedings and the Common Law. In: Oxford Journal 

of Legal Studies, Vol. 32, No. 2 (2012), s. 327. 
9
 ANDERSON, K. The Cross-Border Insolvency Paradigm: A Defense of the Modified Universal 

Approach Considering the Japanese Experience. In: University of Pennsylvania Journal of International 

Law, 4/1998, s. 687  [cit. 11. 1. 2013] Dostupný na: 
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Aplikácia univerzalistického princípu v jeho čistej podobe umožňuje aplikáciu 

jednotného práva na celý dlžníkov majetok, zníženie administratívnych nákladov, 

nákladov na monitorovanie dlžníkovho majetku a umožňuje veriteľovi podieľať sa na 

výťažku z predaja celosvetového majetku dlžníka a tak maximalizovať výnos 

z insolvencie. 

Podľa obhajcov univerzalizmu je tento systém po určení rozhodujúceho 

insolvenčného fóra predvídateľnejší pre veriteľov a má tak priaznivý vplyv na 

znižovanie transakčných nákladov.
10

 Zároveň umožňuje rovné zaobchádzanie 

s veriteľmi patriacich do jednej veriteľskej triedy bez ohľadu na ich sídlo.
11

 

Nevýhodou univerzalistického prístupu je nutnosť určiť hlavné insolvenčné fórum 

na základe iného kritéria, ako je relatívne ľahko určiteľné umiestnenie majetku. Ako 

vyložíme ďalej, najčastejšie sa pre určenie medzinárodnej právomoci používa kritérium 

strediska hlavných záujmov, tzv. COMI. Nevýhodou tohto kritéria je však jeho 

neurčitosť, vágnosť a často neľahká zistiteľnosť.  

Navyše, motivácia dlžníka účelovo s kritériami pre určenie medzinárodnej 

právomoci manipulovať (tzv. forum shopping) je vzhľadom k uplatneniu jednotného 

fóra rozhodného pre celé insolvenčné konanie pri aplikácii univerzalistického princípu 

ešte vyššia. Úprava vychádzajúca z univerzalizmu sa ďalej musí vyrovnať so vzťahom o  

lex forum concursus, ktoré sa univerzalizmu snaží aplikovať jednotne na všetky právne 

vzťahy, a lex situs upravujúce rovnaké právne otázky odlišne.
 12

  

Uplatnenie univerzalistického princípu sa potýka s neochotou štátov pristúpiť na  

obmedzenie svojej suverenity a z tohto dôvodu býva uplatnenie univerzalistického 

princípu v čistej podobe v praxi označované za nemožné.
13

 

                                                                                                                                                                          
https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume21/issue4/Anderson21U.Pa.J.Int'lEcon.L.679(2000

).pdf. 
10

 THULASIDHASS, P.R:. Role of Public International Law in Cross-Border Insolvency Regime: An 

Overview, s. 43 [cit. 11. 1. 2013] Dostupný na http://works.bepress.com/thulasidhass_thulasidhass/1. 
11

 ANDERSON, K, op. cit. sub 9, s. 689. 
12

 ANDERSON, K, op. cit. sub 9, s. 690. 
13

 THULASIDHASS, op. cit. sub 10, s. 45. 
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2.3. Modifikácie univerzalizmu a teritorializmu 

Z rozdielnych prístupov v jednotlivých štátov môže prameniť konflikt jednotlivých 

právnych úprav špecificky v prípadoch, keď dochádza k styku rozhodnutí súdov z krajín 

uplatňujúcich univerzalistický princíp s rozhodnutiami vydanými súdmi v štátoch, kde 

sa uplatňuje teritorialistický prístup. 

V úmysle zmierniť nevýhody jednotlivých prístupov ponúkajú obidva smery isté 

modifikácie svojich zásad. Upravená zásada teritoriality tak obsahuje i zásadu 

kooperácie jednotlivých národných súdov na ad hoc základe v prípadoch, keď dôjde ku 

konfliktu právnych systémov. Druhou modifikáciou teritorialistického prístupu je snaha 

o zabránenie zlomyseľného premiestnenia majetku za účelom znevýhodnenia veriteľa. 

 V dokumentoch medzinárodného insolvenčného práva, ktorými sa zaoberáme 

v tejto práci, je badateľný príklon k modifikovanému univerzalizmu založenom na 

uplatňovaní jednotného insolvenčného fóra. Zároveň ale tieto dokumenty umožňujú 

viesť vedľajšie insolvenčné konania s obmedzenou teritoriálnou pôsobnosťou a kladú 

dôraz na kooperáciu medzi zainteresovanými súdmi a koordináciu medzi jednotlivými 

konaniami. Vo vymedzených prípadoch pripúšťajú taktiež aplikáciu iného práva, ako je 

právo štátu, v ktorom je vedené hlavné insolvenčné konanie. 

Iný spôsob modifikácie zásady univerzalizmu predstavuje výhrada verejného 

poriadku. Súd, ktorý vedie vedľajšie insolvenčné konanie, napomáha spravovať 

celosvetový majetok dlžníka. Pritom však má možnosť nepodieľať sa na koordinácii 

insolvenčných konaní v prípade, že je takáto koordinácia v rozpore s verejným 

poriadkom štátu tohto súdu. Tým, že súd, ktorý vedie vedľajšie insolvenčné konanie, 

má možnosť rozhodovať o koordinácii insolvenčných konaní na diskrečnom základe, sa 

tento prístup približuje upravenej zásade teritoriality. 

Uvedený prístup je výsledkom snahy maximalizovať výhody a eliminovať 

nedostatky obidvoch prístupov. Zároveň je aj výsledkom procesu hľadania konsenzu 

medzi štátmi uplatňujúcimi rozdielne prístupy vo svojich národných úpravách. 
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2.4. Ostatné možné prístupy v riešení medzinárodnej insolvencie 

Popri dominantných tradičných prístupoch univerzalizmu a teritorializmu existujú aj 

ďalšie možné smery úpravy cezhraničnej insolvencie. Medzi ne patria 

kontraktualizmus, univerzálny proceduralizmus a zásada sekundárneho konania. 

Kontraktualizmus 

Kontraktualizmus umožňuje nadnárodným spoločnostiam určiť insolvenčné fórum 

prostredníctvom voľby učinenej v zakladajúcom dokumente dlžníka. Následná zmena 

tohto fóra nie je možná bez súhlasu veriteľov. Súdy by mali povinne rešpektovať túto 

voľbu pokiaľ by nebola neodôvodnená a nespravodlivá.
14

 

Uvedený prístup tak odstraňuje neistotu týkajúcu sa určovania insolvenčného fóra 

a predstavuje jednoduchý ale účinný nástroj zabránenia forum shoppingu. 

Takýto režim teda zabraňuje podvodnej zmene insolvenčného fóra. Na druhej strane 

však priamo pripúšťa možnosť vybrať si insolvenčný režim na základe dlžníkovho 

voľného uváženia. 

Veritelia vstupujúci do zmluvných vzťahov s dlžníkom tak budú musieť pri ich 

uzatváraní zohľadniť transakčné náklady spojené s prípadnou insolvenciou dlžníka, 

avšak bez akýchkoľvek pochybností o tom, ktoré insolvenčné fórum bude použiteľné. 

Možnosť zohľadniť nepriaznivé dopady súvisiace s voľbou fóra však nemá 

nedobrovoľný dlžník (napr. poškodený, ktorému bola spôsobená škoda).
15

  

Forum shoppingu tak kontraktualistický prístup na jednej strane bráni, na druhej 

strane však dlžník, ktorý si už zvolil preňho výhodný režim, nemá ani motiváciu tento 

režim meniť. Uplatnenie tohto princípu ďalej môže viesť k súťaženiu medzi štátmi 

a vytváraniu „insolvenčných rajov“ s ústretovým prístupom k dlžníkom. V spojení so 

skutočnosťou, že nadnárodné skupiny už v súčasnosti dosahujú určitú mieru 

nezávislosti na národných úpravách, sa tak kontraktualistický princíp bez ďalších 

obmedzení nejaví ako vhodný. 

                                                           
14

 GUZMAN, A. T.: International Bankruptcy: In Defense of Universalism. In: Michigan Law Review. 

98/1999, s. 2183.  [cit. 10. 1. 2013] Dostupný na: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1758. 
15

 LO PUCKI, L. M.: Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach. In: Cornell 

Law Review 3/1999, s. 737. [cit. 10. 1. 2013] Dostupný na: 

http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/Lopucki.pdf. 
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Univerzálny proceduralizmus 

Univerzálny proceduralizmus vychádza zo zásad medzinárodného práva 

súkromného. Pri uplatnení tohto princípu insolvenčný súd neuplatňuje primárne lex fori 

concursus, ale aplikuje právo iného štátu v závislosti na charaktere rozhodovanej 

otázky. Insolvenčné fórum tak nie je rozhodujúce pre určenie práva, ktorým sa daný 

právny vzťah riadi.
16

 Za tým účelom je však nutné vytvoriť súbor kolíznych noriem, 

ktoré by rozhodné právo určovali. 

Pri uplatnení univerzálneho proceduralizmu tak existuje jednotný insolvenčný súd, 

ktorý spravuje majetok dlžníka v insolvencii na celosvetovej báze. Pritom aplikuje 

rozmanitú skladbu použiteľných pravidiel jednotlivých národných úprav. 

Tento prístup vyžaduje harmonizáciu kolíznych noriem a dôslednú špecifikáciu 

práva použiteľného pre jednotlivé právne vzťahy. Kladie taktiež vysoké nároky na 

sudcov insolvenčného súdu, ktorí majú byť schopní v značnom rozsahu aplikovať 

pravidlá iných štátov. To vzbudzuje otázku, do akej miery môže byť takýto spôsob 

organizácie insolvenčného konania výhodnejší z hľadiska administratívy a procesnej 

efektivity. Rovnako nemožno opomenúť komplikácie spojené s aplikáciou právnych 

predpisov iného štátu a vhodnosťou ich aplikácie súdom bez dostatočného teoretického 

základu a praktickej skúsenosti. 

Zásada sekundárneho konania 

Zásada sekundárneho konania umožňuje zahájiť viacero insolvenčných konaní 

súčasne za použitia primárneho a sekundárneho práva obdobne ako v prípade zásady 

modifikovanej univerzality. Na rozdiel od modifikovaného univerzalizmu však zásada 

sekundárneho konania umožňuje, aby v rámci sekundárneho konania boli rozdelené 

a vyporiadané aktíva podliehajúce sekundárnemu konaniu nachádzajúce sa v jeho 

jurisdikcii pri uplatnení práva tohto sekundárneho fóra.
 17

  

Prípadný zostatok majetkovej podstaty po uspokojení lokálnych veriteľov je 

následne rozdelený v rámci primárneho konania pri aplikácii práva primárneho fóra. 

Tento princíp je tak kombináciou univerzalistických aj teritorialistických zásad, keď 

vedľa uplatnenia sekundárnych konaní podriadených primárnemu konaniu aplikuje 

                                                           
16

 THULASIDHASS, op. cit. sub 10, s. 48.  
17

 THULASIDHASS, op. cit. sub 10, s. 50. 
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prvky ochrany lokálnych veriteľov. Vedľa nie príliš vysokej pravdepodobnosti, že 

výsledkom sekundárneho konania bude prebytok, je pri aplikácii tejto zásady použitý 

nerovný prístup k veriteľom účastniacim sa na primárnom a sekundárnom konaní. Tento 

prístup tak zodpovedá skôr teritorialistickému princípu s jeho výhodami a nevýhodami. 

3. Vývoj európskeho insolvenčného práva 

Súčasná úprava európskeho insolvenčného práva je výsledkom vývoja trvajúceho 

viac ako 40 rokov. Ako ukážeme ďalej, história európskeho insolvenčného práva je 

kľúčom k jeho pochopeniu a správnej interpretácii platných predpisov. Zároveň je však 

často i zdrojom jeho nedostatkov a neúplnosti.  

S rozvojom európskej integrácie a jednotného vnútorného trhu sa výraznejšie začala 

prejavovať potreba vyrovnať sa s rozdielmi v jednotlivých národných úpravách riešenia 

úpadku. Na samotnom začiatku európskej integrácie existovali výrazné rozdiely 

v definícii úpadku, okruhu subjektov oprávnených podať insolvenčný návrh, rozsahu 

majetkovej podstaty či odporovateľnosti jednotlivých úkonov.
18

 Väčšina európskych 

štátov v určitej miere uznávala zahraničné insolvenčné konania, ale jednotlivé štáty sa 

líšili v rozsahu a druhu uznávania týchto rozhodnutí.
19

  

K zjednoteniu národných úprav zaväzovalo členské štáty i znenie textu článku 220 

Zmluvy EHS, na základe ktorého mali štáty podstúpiť rokovania smerujúce 

k zjednodušeniu formalít spojených so vzájomným uznávaním a výkonom súdnych 

rozhodnutí. 

3.1. Vývoj v období 60. až 80. rokov 20. storočia 

Prvé výraznejšie snahy o úpravu insolvenčného konania na úrovni Európskych 

spoločenstiev siahajú do začiatku 60. rokov 20. storočia. Výsledkom týchto snáh bolo 

                                                           
18

 BURTON, L.A.: Toward an International Bankruptcy Policy in Europe: Four Decades in Search of 

a Treaty. In: Annual Survey of International & Comparative Law 1/1999, čl. 8, s. 6.  [cit. 10. 12. 2012] 

Dostupný na: http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol5/iss1/8. 
19

 FLETCHER, I.F.: International Insolvency: A Case for Study and Treatment. In: Internatioanl Lawyer 

27/1993, s. 437, cit. dle LO PUCKI, op. cit. s. 701. 
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založenie pracovnej skupiny v roku 1963.
20

 Úlohou pracovnej skupiny bolo pripraviť 

rámec pre harmonizáciu odlišujúcich sa národných úprav a sporných otázok. Nakoľko 

sa ukázalo, že akýkoľvek pokus o systematickú jednotnú úpravu insolvenčného práva 

nie je z časového ale ani politického hľadiska možný, členovia skupiny zvolili ako 

spôsob harmonizácie rámcový dohovor založený na princípe univerzalizmu.  

Úprava insolvenčného konania nebola z časových dôvodov zahrnutá do 

pripravovaného Bruselského dohovoru
21

 a na základe rozhodnutia pracovnej skupiny 

bola táto úprava vyčlenená do zvláštneho dokumentu. Tento dokument mal vychádzať z 

princípov Bruselského dohovoru a bol publikovaný v roku 1970.
22

 Cieľom dohovoru 

nebolo ustanoviť jedinú spoločnú európsku úpravu insolvenčného konania ani zásadne 

modifikovať pravidlá národných úprav. Namiesto toho bolo zámerom dohovoru založiť 

jednotné insolvenčné konanie s celoeurópskymi účinkami, stanoviť kolízne normy 

medzi jednotlivými právnymi poriadkami a určiť právomoc jednotlivých národných 

súdov.  

V súvislosti s uplatnením zásady univerzality bolo kľúčové určiť jasné pravidlá pre 

určenie, v ktorom štáte má byť konanie zahájené a akým právom sa toto konanie bude 

riadiť. V národných úpravách jednotlivých štátov sa vyvinuli rôznorodé kritériá pre 

zahájenie konania, napr. domicil, hlavná prevádzkareň (principal establishment), 

vedľajšia prevádzkareň, majetok alebo miesto vzniku dlhu.
23

  

Návrh z roku 1970 vychádzal z kritérií stredisko správy (centre of administration) 

a prevádzkareň na území Spoločenstva. V prípade, že sa na území členského štátu 

nenachádzalo ani stredisko správy ani prevádzkareň, konanie mohlo byť zahájené pred 

ktorýmkoľvek súdom, ktorého právo to umožňovalo. Táto koncepcia nebola prevzatá do 

                                                           
20

 NOEL, J., LEMONTEY, J. Report on the Convention relative to bankruptcies, compositions and 

analogous procedures, s. 2. [cit. 10. 12. 2012] Dostupné na: http://aei.pitt.edu/35331/1/A149.pdf. Ďalej 

citované ako Lemonteyho správa 1982. 
21

 Lemonteyho správa 1982, op.cit. sub 20, s.2. 
22

 Lemonteyho správa 1982, op.cit. sub 20, s.2. 
23

 Draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Similar Proceedings, 

and Report on the Draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and 

Similar Proceedings. Bulletin of the European Communities, Supplement 2/82. Dostupné na:  

http://aei.pitt.edu/.  K tomuto návrhu bola pripojená aj tzv. Lemonteyho správa osvetľujúca proces 

prijímania návrhu a stručný komentár k jednotlivým ustanoveniam návrhu. 
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upraveného textu návrhu z roku 1973,
24

 na ktorom sa prejavilo rozšírenie ES o nové 

členské štáty a takto široko vymedzenú súdnu právomoc vylúčil. Rozhodné kritériá 

podľa tohto návrhu boli miesto podnikania dlžníka (principal place of business)
25

, ktoré 

je definované ako miesto, kde sú zvyčajne spravované hlavné záujmy dlžníka.
26

  

Obidva návrhy jednotne stanovili ako použiteľné právo lex fori concursus. Pre 

špecifické okruhy prípadov boli stanovené zvláštne kolízne normy. Pre celé insolvenčné 

konanie mal byť ustanovený jeden insolvenčný správca, ktorý spravoval insolvenčné 

konanie aj v iných členských štátoch. Vedľajšie ani sekundárne konanie nebolo 

prípustné.
27

 

Upravený návrh dohovoru z 80. rokov obsahoval ako rozhodujúce kritérium miesto 

hlavnej správy ako miesto, kde dlžník spravuje svoje hlavné záujmy. Medzi ďalšie 

zvažované možnosti patrili domicil, hlavná prevádzkareň alebo zavedenie úplne nového 

kritéria, ktoré by najlepšie vystihovalo stále a nespochybniteľné sídlo dlžníkovej 

hospodárskej činnosti a zároveň nebolo úplne cudzie pre právne systémy členských 

štátov.
28

 

Oproti návrhu z roku 1970 došlo k posilneniu teritoriálnych prvkov v návrhu. 

Naďalej bol menovaný len jeden insolvenčný správca pre celé konanie. Pri uplatňovaní 

svojich právomocí mimo hranice svojej jurisdikcie však bol odkázaný len na použitie 

nástrojov medzinárodného práva súkromného.
29

 

Uvedené návrhy však nikdy nedosiahli dostatočnú podporu pre ich platnosť 

a v polovici 80. rokov sa rokovania o príprave jednotného dohovoru ukončili. Ako 

dôvody, ktoré k tomu viedli, sa uvádzajú prílišná „rozdielnosť národných úprav 

                                                           
24

 Preliminary Draft of a Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and 

Similar Proceedings from 4th June,1973. Dokument Komisie č. 3.327/1/XIV/70. [cit. 30.11. 2012] 

Dostupný na http://aei.pitt.edu/.   
25

 HUNTER, M.: The Draft Bankruptcy Convention of the European Economic Communities. In: 

International and Comparative Law Quarterly, 4/1972, s. 687. 
26

 Preliminary Draft 1973, op. cit. sub 24, článok 3. 
27

 BURTON, op. cit. sub 18, s.7. 
28

 Lemonteyho správa 1982, op. cit. sub 20, str. 57-58. 
29

 BURTON, op. cit. sub 18, s.7. 
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a prílišná ambicióznosť návrhov, ktoré znamenali rigidnú centralizáciu neprípustnú pre 

väčšinu členských štátov“.
30

 

3.2. Vývoj v období 90. rokov 

Po tom, čo sa členské štáty nedokázali zhodnúť na úprave insolvenčných konaní na 

komunitárnej úrovni, sa ťažisko kodifikačných snáh presunulo na pôdu Rady Európy. 

Výsledkom týchto snáh bol návrh Istanbulského dohovoru z roku 1990,
31

 ktorý rovnako 

vychádzal z kritéria miesta hlavných záujmov a z predpokladu zapísaného sídla. 

Dohovor odmietol univerzalistický prístup charakteristický pre návrh z roku 1970. 

Zaviedol zásadu koordinácie medzi hlavným a vedľajším insolvenčným konaním, ktoré 

mohlo byť zahájené v mieste dlžníkovej prevádzkarne. Účelom vedľajšieho konania 

bolo zaistiť práva zaistených veriteľov, pričom zostávajúci výťažok sa rozdeľoval 

v rámci konania hlavného. Istanbulský dohovor stanoví určitý minimálny rozsah 

cezhraničnej spolupráce. V krajine, kde nedošlo k zahájeniu vedľajšieho konania bol 

insolvenčný správca oprávnený vykonávať určité obmedzené opatrenia. Napriek tomu, 

že dohovor nevstúpil v platnosť, ostáva s ohľadom na ďalší organizačný vývoj cenným 

inšpiračným zdrojom pri interpretácii platných predpisov.  

V priebehu 90. rokov dospel najbližšie k schváleniu Dohovor EÚ o insolvenčnom 

konaní, založený iniciatívou z roku 1989. Ani táto úprava však nebola úspešne 

schválená. K oživeniu harmonizačného úsilia došlo na konci 90. rokov. Táto snaha 

vyústila v prijatie nariadenia o úpadkovom konaní. Navrhovaná úprava rozhodného 

kritéria prakticky prevzala úpravu podľa Dohovoru EÚ.  

Správa z prejednávania návrhu nariadenia v orgánoch Európskeho parlamentu 

uvádza presnejšie vymedzenie COMI.  COMI malo predstavovať „miesto, s ktorým 

dlžník pravidelne udržuje veľmi úzke vzťahy, v ktorom sú sústredené jeho rôznorodé 

obchodné záujmy a v ktorom sa taktiež nachádza väčšina jeho majetku. Toto miesto 

                                                           
30

 BURTON, op. cit. sub 18, s.8. 
31

 European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy otvorená k podpisu 5.6.1990, 

ETS No. 136. [cit. 30. 9. 2012] Dostupná z http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/136.htm.  
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musí byť dobre známe veriteľom.“
32

 Takéto vymedzenia COMI však nebolo do 

konečného znenia nariadenia č. 1346/2000 zahrnuté. 

V nariadení č. 1346/2000 zostala zachovaná interpretačná pomôcka v článku 13 

preambuly, ktorý popisuje miesto hlavných záujmov ako „miesto, z ktorého dlžník 

zvyčajne spravuje svoje záujmy, a je preto zistiteľné tretími osobami.“ Ustanovenie 

článku 13 nepredstavuje definíciu COMI ale len jeho bližšiu charakteristiku. Úprava 

bola prevzatá z Virgos-Schmitovej správy. Podstata kritéria COMI spočíva podľa tejto 

správy v tom, že „insolvencia je predvídateľné riziko“. Založenie medzinárodnej 

príslušnosti na kritérium miesta známom dlžníkovým veriteľom prispeje 

k predvídateľnosti prípadných rizík spojených s insolvenciou. COMI fyzických osôb sa 

podľa nariadenia určuje na základe miesta obvyklého pobytu či profesného domicilu. 

Pre obchodné spoločnosti sa použije vyvrátiteľná domnienka zapísaného sídla. 

3.3. Koordinačné snahy na pôde UNCITRAL 

V 90. rokoch sa popri európskych snahách objavujú aj celosvetové pokusy na pôde 

Komisie OSN pre medzinárodne obchodné právo UNCITRAL. V roku 1992  zahájil 

UNCITRAL práce na príprave harmonizačného dokumentu v oblasti insolvenčného 

práva.
33

 Nasledovala séria konferencií a rokovaní uskutočňovaných v spolupráci so 

súkromnou asociáciou odborníkov v oblasti insolvenčného práva INSOL.   Výsledkom 

tohto úsilia bolo prijatie Vzorového zákona o cezhraničnej insolvencii v roku 1997.
34

 

Účelom Vzorového zákona je stanoviť procedurálny rámec pre dosiahnutie 

efektívneho vyriešenia prípadov insolvencie s medzinárodným prvkom. Forma 

vzorového zákona bola zvolená po neúspešných snahách vteliť úpravu do 

medzinárodnej zmluvy, ktorá by si získala výraznejšie uznanie a rozšírenie.
35

 Vzorový 

                                                           
32

 Report on the proposal for a Council regulation on insolvency proceedings (9178/1999 – C5-0069/1999 

– 1999/0806(CNS)), s. 6. [cit. 10. 1. 2013] Dostupné na: 
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jAB&usg=AFQjCNEIsxwl3KBqxqnRF0upsQ802ifc4w 
33

 O'FLYNN, M.: The Scorecard so Far: Emerging Issues in Cross-Border Insolvencies Under Chapter 15 

of the U.S. Bankruptcy Code. In: Northwestern Journal of International Law & Business, 2/2012, s. 395. 

[cit. 25.1. 2013] Dostupné na: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol32/iss2/5/. 
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 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. [cit. 30. 1. 2013] 

Dostupný na: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/insolvency-e.pdf 
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 BUFFORD, S. et al.: International Insolvency, Washington: Federal Judicial Center, 2001, s. 57.  
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zákon tak predstavuje miernejšiu formu úpravy. Umožňuje štátu, ktorý ho adaptuje 

v svojom národnom práve, určité modifikácie a prispôsobiť si úpravu svojim 

špecifickým podmienkam. 

Modelový zákon stanovuje pravidlá pre efektívne uznávanie zahraničných 

rozhodnutí, ktoré však nie je automatické ako v európskom insolvenčnom nariadení. 

Umožňuje priamu účasť akreditovaného zástupcu na zahraničných insolvenčných 

konaniach a upravuje základné zásady pre spoluprácu súdov v cezhraničnej 

insolvencii.
36

 

Vzorový zákon vychádza zo zásady modifikovaného univerzalizmu a rozlišuje 

hlavné a vedľajšie insolvenčné konanie. Za hlavný hraničný určovateľ považuje COMI 

definované rovnako ako v európskom insolvenčnom nariadení. Vzorový zákon ďalej 

obsahuje pravidlá pre vzájomné uznávanie rozhodnutí v insolvenčnom konaní 

a koordináciu konaní pred súdmi z rozdielnych štátov. 

3.4. Vývoj legislatívnych snáh po prijatí Nariadenia  

Prakticky hneď po prijatí Nariadenia sa objavovali snahy o jeho úpravu. Tieto 

snahy sa týkali predovšetkým podrobnejšieho vymedzenia COMI, chýbajúcej úpravy 

insolvencie skupín a nedostatočnej informovanosti o prebiehajúcich insolvenčných 

konaniach v iných členských štátoch. 

K uvedeným oblastiam sa časom pridala potreba reagovať na existenciu hybridných 

konaní v niektorých štátoch. Výrazom týchto snáh je Návrh Európskej komisie
37

 zo 

samého záveru roku 2012, ktorý k týmto požiadavkám ešte pridáva snahu o limitovanie 

počtu vedľajších konaní, ktoré sťažujú efektívne riešenie insolvencie. 

Tento návrh a správu o uplatňovaní Nariadenia mala podľa čl. 46 Nariadenia mala 

Komisia predložiť Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskej a sociálnej rade do 1. 

júna 2012. Publikáciou tohto návrhu Komisia nadviazala na iniciatívu Európskeho 
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parlamentu, ktorý pred koncom roka 2011 prijal správu obsahujúcu odporúčania pre 

Komisiu o konkurznom konaní v rámci práva obchodných spoločností EÚ.
38

 

3.5. Súkromná iniciatíva INSOL Europe 

Relatívne ucelený návrh na úpravu Nariadenia vznikol na pôde súkromnoprávnej 

asociácie odborníkov v oblasti insolvenčného práva INSOL Europe.  Táto organizácia 

predstavuje odborné fórum profesionálov a akademikov pôsobiacich v oblasti 

insolvenčného práva a jej cieľom je zabezpečiť výmenu informácií medzi jej členmi, 

zaistenie kontaktu s oficiálnymi inštitúciami v Európskej únii a posilňovanie vzájomnej 

spolupráce v rámci Európy i na celosvetovej úrovni. 

4. Európske insolvenčné nariadenie 

Nariadenie Rady ES č. 1346/2000 o úpadkovom konaní (ďalej len „Nariadenie“) 

z 29. mája 2000 je účinné od 31. mája 2002. Hlavné ciele nariadenia podľa preambuly 

sú zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia právnej 

istoty v medzinárodnom úpadkovom konaní, obmedzenie tzv. forum shoppingu, 

posilnenie účinnosti insolvenčného konania a eliminácia nerovností medzi veriteľmi.
39

 

Nariadenie tak stanoví pravidlá pre určenie rozhodného práva, uznávanie cudzích 

rozhodnutí a koordináciu viacerých konaní vedených proti jednému dlžníkovi.
40

 

Nariadenie vo veľkej miere vychádza z návrhu Európskeho dohovoru, ktorý nebol 

schválený v roku 1996. Z tohto dôvodu je legislatívny vývoj pri vývoji dohovoru 

cennou interpretačnou pomôckou pri interpretácii Nariadenia. I vzhľadom k neexistencii 

oficiálnej správy osvetľujúcej pozadie a zámer Nariadenia, je v tomto ohľade významná 

predovšetkým tzv. Virgos-Schmitova správa,
41

 ktorá poskytuje cenné informácie 

týkajúce sa zámerov autorov Nariadenia, zvažovaných úprav a teoretického základu pre 

zvolenú úpravu. 
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http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/eidenmueller/_dokumente/ecil/he_2009b.pdf. 
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Nariadenie vychádza zo zásady univerzality a jednoty, ktoré sú modifikované 

teritoriálnymi a pluralistickými prvkami. Zásada univerzality je tak prelomená 

predovšetkým možnosťou viesť jednotlivé úpadkové konania v členských štátoch 

obmedzené len na majetok nachádzajúci sa na území tohto štátu. Ďalším prielomom do 

zásady univerzality je stanovenie použiteľného práva v špecifických prípadoch, ktoré 

vymedzujú články 5 až 15 Nariadenia.
42

  

4.1. Pôsobnosť Nariadenia 

Vecná pôsobnosť Nariadenia je vymedzená v jeho článku 1. Nariadenie sa vzťahuje 

na kolektívne úpadkové konania, ktoré zahŕňajú aspoň čiastočné zabavenie (zaistenie) 

dlžníkovho majetku a menovanie správcu. Pre aplikáciu Nariadenia musia byť súčasne 

splnené nasledujúce podmienky: 

- existencia kolektívneho konania založeného na úpadku dlžníka 

- čiastočné alebo úplné zabavenie majetku dlžníka 

- menovanie insolvenčného správcu 

Nariadenie nedefinuje pojem úpadok dlžníka. Existencia úpadku závisí na 

vnútroštátnej úprave. Pre aplikáciu Nariadenia musí byť splnená podmienka mnohosti 

veriteľov. Nariadenie sa aplikuje na také insolvenčné konanie, následkom ktorého je 

dlžník aspoň čiastočne zbavený oprávnenia spravovať či nakladať so svojím majetkom. 

Ako uvádza Virgos-Schmitova správa i samotné obmedzenie práva disponovať 

s majetkom alebo postih len časti majetku sú dostatočné pre aplikáciu Nariadenia.
43

 

V konaní, na ktoré sa má Nariadenie aplikovať musí byť menovaný správca, ktorý je 

definovaný ako osoba alebo orgán, ktorého funkciou je spravovať a likvidovať majetok, 

ktorého bol dlžník zbavený, alebo dohliadať na spravovanie jeho záležitostí.
44

 

Taxatívny výpočet týchto konaní pre jednotlivé členské štáty obsahuje a označenie 

insolvenčných správcov v týchto konaniach obsahujú prílohy A a C Nariadenia. 

Zo zoznamu konaní uvedených v prílohe A je zrejmé, že tieto konania zahŕňajú 

likvidačné i reorganizačné spôsoby riešenia insolvencie. Nariadenie však stanoví 
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 BĚLOHLÁVEK, A.J.: Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 6. 
43

 Virgos-Schmitova správa, op. cit. sub 41, s. 34. 
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 Článok 2 Nariadenia. 
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podmienku, že v prípade, že sa jedná o vedľajšie konanie, musí byť toto konanie 

v zásade likvidačným.
45

 Ako uvádza Israël, účelom vylúčenia reorganizácie ako 

vedľajšieho konania bola snaha zabrániť prílišnej záťaži lokálnych veriteľov, ktorí by 

mali niesť bremená spojené s financovaním reorganizácie, ochranou zahraničných 

zamestnancov a ostatných verejných záujmov.
46

 Takáto úprava vedľajšieho konania by 

nebola v súlade so zásadou vedľajšieho konania ako „záchrannej brzdy“.
47

  

Naproti tomu sú z pôsobnosti Nariadenia vyňaté úpadkové konania, ktoré sa týkajú 

poisťovní, úverových inštitúcií, investičných podnikov spravujúcich finančné 

prostriedky alebo cenné papiere tretích osôb a podnikov kolektívneho investovania. 

Niektoré aspekty insolvencie finančných inštitúcií upravujú predovšetkým nasledujúce 

predpisy európskeho práva: 

- Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o 

reorganizácii a likvidácii poisťovní, 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o 

reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom 

zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov. 

Uvedené predpisy boli transponované do českého insolvenčného práva.
48

 

Medzinárodná právomoc sa v prípadoch upravených týmito predpismi riadi 

vnútroštátnym právom. Dôvodmi nezahrnutia insolvencie finančných inštitúcií do 

pôsobnosti Nariadenia boli podľa preambuly existencia samostatnej úpravy a relatívne 

rozsiahle právomoci, ktorými disponujú vnútroštátne orgány regulačné orgány vo 

vzťahu k týmto subjektom.
49
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– Oxford, 2005, s. 255. 
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Územná pôsobnosť 

Nariadenie je priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie 

s výnimkou Dánska.
50

 Nariadenie sa týka len konaní, v ktorých sú hlavné dlžníkove 

záujmy sústredené na území Európskej únie.
51

 V takomto prípade môže byť v 

tomto členskom štáte proti dlžníkovi zahájené hlavné insolvenčné konanie v zmysle 

Nariadenia.
52

 Naopak, ak sa centrum hlavných záujmov dlžníka (COMI) nachádza 

mimo územia EÚ, Nariadenie sa neuplatní ani v prípade, že má dlžník na území EÚ 

sídlo alebo prevádzkareň. Aplikácia Nariadenia na územne obmedzené vedľajšie 

insolvenčné konania podľa Nariadenia je tak rovnako viazaná na splnenie podmienky 

existencie COMI na území EÚ.
53

 

Isté otázky však vyvoláva aplikácia Nariadenia na subjekty, ktoré síce majú COMI 

na území EÚ, avšak ich sídlo sa nachádza v treťom štáte (mimo EÚ). Bělohlávek 

aplikáciu Nariadenia v takýchto prípadoch odmieta.
54

 Opačný názor zaujali vo svojej 

rozhodovacej praxi britské súdy.
55

 Wessels a iní pôsobnosť Nariadenia v takýchto 

prípadoch pripúšťajú, avšak obmedzujú túto pôsobnosť len na územie EÚ.
56

 Podobný 

výklad podáva aj Správa Európskej komisie o aplikácii Nariadenia z roku 2012.
57

  

Nariadenie stanoví ako jediný určovateľ pri splnení podmienok vecnej príslušnosti 

kritérium COMI. Keďže COMI sa nie vždy zhoduje so štátnou príslušnosťou či sídlom 

dlžníka, je možné, že i príslušníci štátov mimo EÚ či spoločnosti, ktoré nemajú v EÚ 

sídlo, môžu mať COMI na území EÚ. Nariadenie teda je použiteľné i na insolvenciu 

týchto osôb. Účinky Nariadenia však v takomto prípade nepresiahnu hranice EÚ. 

Nariadenie sa v prípade insolvencie zahraničných osôb (so sídlom mimo EÚ či na 

štátnych príslušníkov nečlenských štátov) aplikuje len čiastočne.
58

 Nariadenie sa teda 
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použije len na účastníkov insolvenčného konania a majetok nachádzajúci sa na území 

EÚ. Právne vzťahy so vzťahom k štátom mimo EÚ sa budú riadiť pravidlami 

medzinárodného práva súkromného.  

Uvedené závery plynú z účelu Nariadenia, ktorým je stanoviť medzinárodnú 

príslušnosť medzi členskými štátmi. Nariadenie je v preambule označené ako opatrenie 

na úrovni Spoločenstva.
59

 Ako nástroj európskeho práva nemôže mať dosah mimo 

územia EÚ.
60

 Podobne Virgos-Schmitova správa uvádza, že Nariadenie nemá globálny 

dosah a jeho použiteľnosť je teritoriálne obmedzená.
61

 

Uvedený výklad podporujú aj články 8 a 10 Nariadenia, ktoré obsahujú výnimky zo 

zásady lex fori concursus ako rozhodného práva. Tieto ustanovenia obsahujú pravidlá, 

ktoré vymedzujú aplikovateľné právo len medzi členskými štátmi EÚ. Neupravujú tak 

medzinárodnú príslušnosť vo vzťahu k tretím štátom. 

Bod 12 preambuly síce stanoví, že insolvenčné konanie v mieste COMI má 

všeobecnú platnosť a vzťahuje sa na celý majetok dlžníka. Aplikácia tohto ustanovenia 

však nie je automaticky možná bez odkazu učineného v normách medzinárodného 

súkromného práva. Vo vzťahu k štátom mimo EÚ má tak Nariadenie postavenie 

vnútroštátneho práva daného členského štátu.
62

 Ustanovenia Nariadenia tak budú 

aplikovateľné za rovnakých podmienok, akoby pravidlá pre medzinárodnú príslušnosť 

obsiahnuté v Nariadení boli obsiahnuté v bežnom vnútroštátnom práve. 

Univerzálna pôsobnosť Nariadenia a postih akéhokoľvek dlžníkovho majetku mimo 

územia EÚ je možná len vtedy, ak použitie Nariadenia ako vnútroštátneho práva 

pripúšťajú normy práva medzinárodného. 

Teritoriálna pôsobnosť Nariadenia je tak vymedzená z hľadiska teritoriálneho 

postihu dlžníka a z hľadiska určenia medzinárodnej príslušnosti v náväznosti na 
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existenciu COMI na území EÚ. Naopak, okruh veriteľov, na ktoré sa má Nariadenie 

aplikovať je vyhradený vnútroštátnej úprave.
63

 

Ako zdôrazňuje Bělohlávek, aplikácia Nariadenia je podmienená existenciou 

medzinárodného prvku v insolvenčnom konaní.
64

 Túto interpretáciu potvrdzuje aj 

Správa Komisie, ktorá aplikáciu Nariadenia viaže na existenciu veriteľov alebo majetku 

vo viacerých členských štátoch.
65

 Nutnosť existencie medzinárodného prvku však 

niektorí autori odmietajú.
66

  

V uvedenej otázke sa prikláňam k interpretácii, že existencia COMI na území 

Spoločenstva je síce jedinou a dostačujúcou podmienkou pre určenie medzinárodnej 

príslušnosti a zakladá automatickú použiteľnosť Nariadenia. Avšak, ako plynie z účelu 

a obsahu Nariadenia, ktoré predstavuje nástroj koordinácie opatrení na riešenie 

cezhraničných dôsledkov insolvencie,
67

 bez existencie medzinárodného prvku v 

insolvenčnom konaní, nie je pre aplikáciu Nariadenia priestor. Sudca insolvenčného 

súdu je tak v rámci svojej rozhodovacej praxe povinný skúmať podmienky pre aplikáciu 

Nariadenia automaticky. V prípade, že dôjde k záveru, že COMI dlžníka je na území 

Spoločenstva, musí posúdiť charakter konania, ktoré má viesť (či sa jedná o hlavné 

alebo vedľajšie insolvenčné konanie) a aplikovať ustanovenia o koordinácii konaní. Bez 

existencie medzinárodného prvku v konaní (ktorým môže byť aj existencia COMI 

v inom členskom štáte) však vlastne nie je možné subsumovať daný skutkový stav pod 

ustanovenia Nariadenia. 

Osobná pôsobnosť 

Nariadenie sa použije na insolvenčné konanie vedené proti akýmkoľvek osobám bez 

ohľadu na to, či sa jedná o právnické či fyzické osoby, ak sa ich COMI nachádza na 

území EÚ. Je aplikovateľné voči podnikateľom i nepodnikateľom. Jedinú výnimku 

z osobnej pôsobnosti tak predstavuje zvláštna úprava insolvencie finančných inštitúcií. 

Nariadenie nevymedzuje pojem dlžníka, toto vymedzenie je nutné hľadať v úprave 
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členského štátu, ktorý má konanie zahájiť.
68

 Nariadenie vychádza zo zásady single 

entity approach a neobsahuje úpravu insolvenciu skupín spoločností. 

4.2. Právomoc v hlavnom insolvenčnom konaní 

Nariadenie vychádza z princípov univerzality, nerealizuje však model jednotného 

insolvenčného konania.
69

 Nariadenie umožňuje zahájiť súčasne hlavné insolvenčné 

konanie s univerzálnym účinkom a vedľajšie insolvenčné konanie s účinkami 

obmedzenými na územie štátu, ktorého súd konanie vedie. Nariadenie je založené na 

princípe primátu hlavného insolvenčného konania. Prípustnosť vedľajšich 

insolvenčných konaní tak predstavuje modifikáciu univerzálnych účinkov hlavného 

insolvenčného konania. Vzťah medzi hlavným a vedľajším insolvenčným konaním 

upravuje Kapitola III Nariadenia.
70

 Základné princípy vzťahu hlavného a vedľajšieho 

konania analyzujeme v rozbore vedľajšieho insolvenčného konania. 

Medzinárodná právomoc predstavuje oprávnenie súdu daného štátu zahájiť a viesť 

insolvenčné konanie. Významným následkom určenia medzinárodnej právomoci je 

určenie použiteľného práva a tak i účinkov insolvenčného konania. Nariadenie totiž 

vychádza zo zásady aplikácie lex fori concursus.
71

 

Hlavné insolvenčné konanie môže byť zahájené v mieste, kde sa nachádza centrum 

hlavných záujmov dlžníka – COMI.
72

 Nariadenie zároveň stanoví vyvrátiteľnú 

domnienku, že COMI právnických osôb sa nachádza v mieste ich zapísaného sídla.
73

 

Hlavné insolvečné konanie má univerzálne účinky a postihuje všetok majetok dlžníka (v 

rámci územnej pôsobnosti Nariadenia). Zároveň je nutné podotknúť, že táto právomoc 

je výlučná. Hlavné insolvenčné konanie môže byť zahájené len v štáte, v ktorom sa 

nachádza COMI dlžníka (výklad k existencii jediného COMI podávame v ďalšom 

texte). 

Následkom zahájenia hlavného insolvenčného konania je jeho automatické uznanie 

vo všetkých členských štátoch, ako to plynie z článku 16 Nariadenia. V súlade so 

                                                           
68

 WESSELS, B. op. cit. sub 56, s. 265. 
69

 BĚLOHLÁVEK, op. cit. sub 42, s.124. 
70

 BĚLOHLÁVEK, op. cit. sub 42, s.128. 
71

 Článok 4 Nariadenia. 
72

 Článok 3 Nariadenia.  
73

 Článok 3 Nariadenia. 



28 
 

zásadou vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi nemajú súdy ostatných členských 

štátov právomoc rozhodnutie súdu iného členského štátu o zahájení insolvenčného 

konania preskúmavať. Výnimky z tejto zásady predstavuje výhrada verejného poriadku 

zakotvená v článku 26 Nariadenia a výhrada neprípustného obmedzenia osobnej 

slobody či poštovného tajomstva v článku 25. Použitie týchto výhrad však musí byť 

obmedzené na nevyhnutné minimum.
74

  

Medzi rozhodnutia, ktoré majú byť automaticky uznávané, patria rozhodnutia 

o zahájení, vedení, skončení a rozhodnutí priamo súvisiacich s týmto konaním. Na 

základe uznania rozhodnutia sa účinky konania podľa práva štátu, ktorý rozhodnutie 

vydal, rozširujú na ostatné členské štáty.
75

 

4.3.  Právomoc vo vedľajšom insolvenčnom konaní 

Popri hlavnom insolvenčnom konaní Nariadenie umožňuje viesť i územne 

obmedzené vedľajšie konanie označované aj ako sekundárne, teritoriálne či územné. 

Toto konanie je možné viesť v štáte, v ktorom sa nachádza prevádzkareň 

(establishment) dlžníka. Prevádzkareň podľa Nariadenia predstavuje prevádzku, v ktorej 

dlžník vykonáva hospodársku činnosť s použitím ľudských a materiálnych zdrojov, 

pričom táto činnosť nie je prechodná.
76

 Súčasne však musí byť splnená podmienka 

existencie COMI dlžníka na území EÚ. 

Vedľajšie konanie je možno rozlišovať podľa toho, či bolo zahájené pred alebo po 

zahájení hlavného insolvenčného konania na nezávislé teritoriálne konania a na 

vedľajšie konanie v užšom zmysle slova. Konanie zahájené pred zahájením hlavného 

konania predstavuje teritoriálne (územné) konanie. Vedľajšie konanie v užšom zmysle 

slova je konanie zahájené po hlavnom insolvenčnom konaní.
77

 Pred zahájením hlavného 

insolvenčného konania je vedľajšie konanie možné zahájiť len z taxatívne určených 

dôvodov.
78

 Nezávislé teritoriálne konanie môže byť konaním likvidačným 

i reorganizačným. Po zahájení hlavného insolvenčného konania však môže správca 

menovaný v hlavnom konaní žiadať, aby toto konanie bolo konvertované na konanie 

                                                           
74

 Bod 22 preambuly Nariadenia. 
75

 Bod 22 preambuly Nariadenia. 
76

 Článok 2 Nariadenia. 
77

 BĚLOHLÁVEK, op. cit. sub 42, s. 127. 
78

 Článok 3 Nariadenia. 



29 
 

likvidačné.
79

  Vedľajšie konanie v užšom zmysle musí byť konaním likvidačným.
80

 

Zoznam konaní, ktoré môžu byť vedené ako vedľajšie, je uvedený v prílohe B 

Nariadenia. 

Základný rozdiel medzi hlavným a vedľajším insolvenčným konaním spočíva 

predovšetkým v účinkoch týchto konaní. Účinky vedľajšieho insolvenčného konania sú 

obmedzené len na majetok dlžníka nachádzajúci sa na území členského štátu, v ktorom 

bolo toto konanie zahájené. 

Cieľom koexistencie hlavného a vedľajšieho insolvenčného konania je efektívnejšia 

realizácia majetku dlžníka, ochrana miestnych veriteľov a uľahčenie správy dlžníkovho 

majetku .
81

 Primárne postavenie má v rámci tohto modelu hlavné insolvenčné konanie, 

vedľajšie konanie má v zásade podporný charakter. Nariadenie stanoví povinnosť 

koordinácie jednotlivých konaní a zaväzuje insolvenčných správcov k úzkej vzájomnej 

spolupráci a výmene informácií. Insolvenčný správca v hlavnom konaní má zároveň 

k dispozícii vymedzené prostriedky, ktoré mu umožňujú ovplyvňovať a zasahovať do 

vedľajších konaní.   

Veriteľ, ktorý má obvyklé miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo 

v spoločenstve nie je obmedzený v možnosti uplatňovať svoje nároky vo viacerých 

insolvenčných konaniach a má právo prihlásiť svoje pohľadávky do každého konania na 

území EÚ, ktorého predmetom je majetok dlžníka. Každý veriteľ je oprávnený 

ponechať si to, čo prijal v priebehu úpadkového konania, ale nárok na podiel 

z celkového majetku v iných konaniach môže mať len vtedy, ak ostatní veritelia s 

rovnakým postavením dostali tú istú pomernú časť svojich pohľadávok.
82

 

V rámci vedľajšieho insolvenčného konania zahajovaného po zahájení hlavného 

konania už nie je potrebné skúmať existenciu úpadku podľa práva členského štátu, ktorý 

vedie vedľajšie konanie. Vyplýva to zo zásady automatického uznávania účinkov 

rozhodnutí v hlavnom konaní. Vedľajšie insolvenčné konanie je tak možné zahájiť aj 
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v prípade, keď podľa práva štátu, v ktorom je vedené vedľajšie insolvenčné konanie, nie 

sú splnené podmienky existencie úpadku.
83

 

4.4. Rozhodné právo 

Nariadenie stanoví jednotný systém kolíznych noriem pre záležitosti spadajúce pod 

pôsobnosť Nariadenia. V rámci tejto pôsobnosti  pravidlá nahradzujú kolízne normy 

jednotlivých členských štátov.
84

 Pravidlá pre určenie rozhodného práva sa aplikujú pre 

hlavné i vedľajšie konanie.  

Na otázku aké právo je použiteľné pre insolvenčné konanie a jeho účinky dáva 

odpoveď článok 4 Nariadenia. Stanoví ako základné pravidlo použitie lex fori 

concursus, tj. práva štátu, ktorého súd konanie zahájil. Týmto právom sa riadi zahájenie, 

vedenie, ukončenie tohto konania, rovnako ako jeho procesneprávne i hmotneprávne 

účinky a práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.
85

 V súlade s preambulou 

Nariadenia sú účinky insolvenčného konania podľa lex fori concursus rozšírené na 

ostatné členské štáty.
86

 Uvedená zásada sa uplatní tak v hlavnom ako aj vedľajšom 

konaní.  

Rozsah práva použiteľného pre insolvenčné konanie (tzv. insolvenčného statusu) je 

vymedzený ako demonštratívny výpočet otázok, ktoré sa týmto právom riadia. Jedná sa 

napr. o určenie spôsobilosti dlžníka stať sa účastníkom konania, vymedzenie majetkovej 

podstaty, právomocí dlžníka a likvidátora, podmienky započítania pohľadávok, vplyv 

úpadku na existujúce zmluvné vzťahy, pohľadávky, ktoré je možné prihlásiť, pravidlá 

týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti a nevymáhateľnosti právnych úkonov a iné.
87

 

Výnimky zo zásady lex fori concursus sú obsiahnuté v článkoch 5 – 15 Nariadenia. 

Pravidlá obsiahnuté v týchto článkoch buď vylučujú aplikáciu určitých ustanovení lex 

fori concursus (napr. vylúčenie účinkov zahájenia konania na niektoré vecné práva) 

alebo odkazujú na iné použiteľné právo – typicky lex rei sitae alebo lex causae. Pre 

vybrané druhy majetku (niektoré predmety duševného vlastníctva v článku 12) 
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Nariadenie stanoví, že môžu byť zahrnuté len do hlavného konania. Medzi dôvody pre 

špeciálnu úpravu v týchto oblastiach patrí potreba chrániť legitímne očakávania 

a právnu istotu v jednotlivých transakciách.
88

 

5. COMI v Nariadení 

COMI predstavuje kľúčový koncept Nariadenia. Je výlučným hraničným 

určovateľom pre určenie medzinárodnej právomoci. Predstavuje autonómny pojem 

európskeho práva a je ho tak nutné v rámci EÚ vykladať jednotne a nezávisle na 

vnútroštátnych predpisoch jednotlivých členských štátov.
89

 Nariadenie však pojem 

COMI nedefinuje, napriek tomu, že v procese prípravy Nariadenia bolo vymedzenie 

pojmu COMI navrhnuté.
90

 Nariadenie iba stanoví, že k zahájeniu hlavného 

insolvenčného konania je príslušný súd, v ktorom sa nachádza COMI dlžníka. Pre 

právnické osoby ďalej stanoví vyvrátiteľnú domnienku, že COMI týchto osôb je 

v mieste ich zapísaného sídla.
91

 Určité objasnenie pojmu COMI poskytuje preambula 

Nariadenia, keď stanoví, že COMI dlžníka „by malo zodpovedať miestu, kde dlžník 

pravidelne spravuje svoje záujmy, a ktoré by preto tretie strany mali dokázať určiť.“
92

  

Znenie Nariadenia naväzuje na Virgos-Schmitovu správu, ktorá chápe insolvenciu 

dlžníka ako predvídateľné riziko. Medzinárodná právomoc tak musí byť určiteľná 

tretími stranami, aby boli schopní zohľadniť toto riziko pri svojom rozhodovaní.
93

 

Rozhodné pre určenie COMI je teda spravovanie záujmov dlžníka v určitom mieste 

a určiteľnosť tohto miesta tretími osobami. Tieto podmienky musia byť splnené 

kumulatívne. Okrem vyvrátiteľnej domnienky zapísaného sídla Nariadenie neobsahuje 

žiadne ďalšie faktory, ktoré by mohli indikovať kritériá pre určenia COMI. 
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Z uvedeného vymedzenia COMI plynie viacero otázok: Čo znamená správa 

záujmov, aké záujmy sú pre určenie COMI relevantné, aké skutočnosti sú rozhodujúce 

pre určenie COMI,  k akému okamihu je potrebné relevantné okolnosti posudzovať 

a ktoré osoby je potrebné zahrnúť pod pojem tretie osoby. V prípade právnických osôb 

je takisto dôležité, za akých okolností je možné vyvrátiť domnienku COMI v mieste 

zapísaného sídla. 

Odpoveď na otázku správa ktorých záujmov je relevantná pre určenie COMI 

poskytuje Virgos-Schmitova správa. Tieto záujmy majú predstavovať všeobecné 

hospodárske aktivity (priemyselné, obchodné, profesijné a spotrebiteľské aktivity).
94

 

COMI má teda predstavovať centrum ekonomických záujmov z hľadiska výnosového. 

Z ustanovenia, že sa má jednať o záujmy hlavné, plynie, že je potrebné hľadať miesto, 

ku ktorému má z hľadiska ekonomických záujmov dlžník najužší vzťah a jeho záujmy 

v ňom dosahujú najvyššiu intenzitu,
95

 inak, kde sú sústredené dlžníkove najdôležitejšie 

a najzásadnejšie ekonomické záujmy. S tým súvisí aj zásada, že dlžník môže mať 

v danom čase len jedno COMI.
96

  

Je potrebné určiť, čo vlastne správa záujmov znamená. Ako ukážeme ďalej, možné 

prístupy v tomto smere sú zdôrazňovanie miesta, odkiaľ je činnosť riadená (place of 

management), miesto, kde sú činnosti vykonávané (place of operations) alebo miesto, 

kde dochádza ku kontaktu s veriteľmi.  

Ďalšou otázkou je výklad pojmu správa záujmov dlžníka. S tým súvisí otázka, ktoré 

kritérium je rozhodné pre určenie miesta odkiaľ dlžník spravuje svoje záujmy. Výklad 

k tejto otázke podávame v časti venovanej COMI právnických osôb. 

K problematike okamihu, ktorý je rozhodný pre určenie COMI a teda pre určenie 

medzinárodnej právomoci sa vyjadril SD EÚ v prípade Staubitz-Schreiber.
97

 

Rozhodujúci moment, v ktorom je potrebné COMI posudzovať, je podľa Súdu okamih 

podania insolvenčného návrhu proti dlžníkovi. Súd tento výklad odôvodnil účelom 
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Nariadenia, ktoré má brániť forum shoppingu. Posudzovanie COMI po podaní 

insolvečného návrhu by naopak uľahčovalo nelegitímnu manipuláciu a účelový presun 

COMI. Toto jediné COMI potom zakladá výlučnú príslušnosť zahájiť insolvenčné 

konanie. 

Ďalším dôležitým faktorom pri určovaní COMI je zistiteľnosť relevantných 

skutočností tretími stranami. Pri chýbajúcich podrobnejších pravidlách v Nariadení sa 

v náuke i judikatúre vytvoril súbor niektorých faktorov rozhodných pre určovanie 

COMI. V súlade so zásadou určiteľnosti COMI tretími stranami je však nutné prihliadať 

len k tým skutočnostiam, ktoré tretie strany dokážu určiť. 

Taktiež je nutné hľadať odpoveď na otázku, kto sú tretie osoby, o ktorých 

Nariadenie hovorí. Je zrejmé, že týmito tretími stranami sú veritelia. Menej jasná je už 

odpoveď na otázku, či tretie strany predstavujú už existujúcich veriteľov, alebo je okruh 

týchto osôb potrebné rozšíriť na skupinu potenciálnych veriteľov. Je možné 

argumentovať, že ak má byť cieľom insolvenčného konania spravodlivé uspokojenie 

veriteľov a rozdelenie dlžníkovho majetku, mali by primárnu úlohu zohrávať skutoční 

veritelia. Domnievam sa však, že k efektívnej ochrane veriteľov a naplneniu cieľov 

Nariadenia je potrebné vykladať pojem tretie strany širšie a zahrnúť do tohto okruhu 

zahrnúť aj veriteľov potenciálnych. Takýto výklad je takisto v súlade s Virgos-

Schmitovou správou, ktorá insolvenciu chápe ako predvídateľné riziko. V prípade 

zahrnutia len existujúcich veriteľov by sa COMI dlžníka mohlo meniť podľa okruhu 

jeho dlžníkov. COMI dlžníka by bolo prakticky nepredvídateľné. 

V praxi majú jednotliví veritelia rozdielne poznatky o skutočnostiach rozhodných 

pre COMI dlžníka. Zo zásady rovného postavenia dlžníkov nie je možné uprednostniť 

skutočnosti známe jedným veriteľom pred skutočnosťami, ktoré sú známe iným 

veriteľom. Ako uvádza Wessels, niekedy majú národné súdy tendencie vykladať COMI 

týmto spôsobom a aplikovať subjektívny test určiteľnosti tretími stranami.
98

 Z hľadiska 

potenciálnych veriteľov je nutné tento test aplikovať objektívne. Virgos-Schmitova 

správa uvádza, že koncept COMI je založený na „mieste známom potenciálnym 

veriteľom dlžníka.“
99

 Inak, pre určenie COMI je potrebné nájsť a vyhodnotiť rozhodné 
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skutočnosti a z týchto skutočností vybrať tie, ktoré objektívne (to znamená i teoreticky) 

môže veriteľ zistiť. Podobne vykladá postup určenia COMI Bělohlávek.
100

 Zdá sa, že 

v tomto zmysle vykladá otázku zistiteľnosti COMI aj SD EÚ v prípade Eurofood.
101

 

 Uvedené však neznamená, že by určité vzťahy s veriteľmi nemali dôležitejší 

význam. Určité vzťahy s veriteľmi totiž môžu predstavovať hlavné – najdôležitejšie 

záujmy dlžníka. Tejto otázke sa venujeme v časti venovanej COMI právnických osôb.  

Problematická je taktiež miera úsilia, ktorú je možno predpokladať u veriteľa pri 

zisťovaní rozhodných skutočností. V Nariadení na túto otázku nenachádzame 

jednoznačnú odpoveď. Len za použitia všeobecných právnych princípov s cieľom 

dosiahnuť rozumné a spravodlivé usporiadanie právnych vzťahov je možné 

predpokladať u veriteľa určitú bežnú mieru predvídavosti a opatrnosti. Na druhej strane, 

Bělohlávek uvádza, že COMI má predstavovať miesto, ktoré dokážu potenciálni 

veritelia určiť „bez zvláštneho úsilia“ - miesto, ktoré je týmto veriteľom „úplne 

zrejmé“.
102

 Rovnako Pannen uvádza, že účelom použitia COMI je „vybrať miesto, ktoré 

je ľahko a jasne zistiteľné.“
103

 

Ak vychádzame zo zásady, že rozhodná je zistiteľnosť potenciálnymi veriteľmi, 

mali by sme pravdepodobne posúdiť zistiteľnosť skutočností rozhodných pre COMI 

tretími osobami v teoretickej rovine – tj. bez ohľadu na skutočné poznatky veriteľov. 

V praxi to môže viesť k paradoxným dôsledkom, keď miera zistiteľnosti relevantných 

skutočností bude závisieť na dlžníkovi, ktorý disponuje úplnými informáciami pre 

určenie COMI a do istej miery môže tieto informácie „dávkovať“ veriteľom.
104

 

Z hľadiska času je nutné uviesť, že COMI v sebe obsahuje určitý prvok trvalosti 

a stálosti. Nedôjde k vzniku COMI v určitom mieste, ak má správa hlavných záujmov 

v určitom mieste len prechodný charakter. Je však zrejmé, že najmä tesne po zmene 

COMI môže posúdenie stálosti COMI v určitom mieste spôsobovať ťažkosti. 
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V nasledujúcej časti sa venujeme analýze základných pravidiel pre určovanie COMI 

fyzických a právnických osôb.  

5.1. COMI fyzických osôb 

Nepodnikatelia 

Pre fyzické osoby Nariadenie nestanoví žiadnu domnienku, kde sa nachádza ich 

COMI. Virgos-Schmitova správa uvádza, že COMI týchto osôb je v zásade v mieste ich 

obvyklého pobytu (habitual residence).
105

 

Samotný význam pojmu miesto obvyklého pobytu nie je jasný. Obsah tohto pojmu 

sa v jednotlivých národných úpravách líši.
106

 V záujme jednotného výkladu a aplikácie 

Nariadenia na území EÚ je tento pojem potrebné vykladať jednotne na európskej úrovni 

podobne ako koncept COMI. Tento záver potvrdil i SD EÚ pri rozhodovaní v otázkach 

sociálneho zabezpečenia.
107

 Niektoré predpisy európskeho práva používajú kritérium 

obvyklého pobytu pre určenie súdnej príslušnosti, rozhodného práva či uznávania 

rozhodnutí.
108

 Aplikáciu tohto konceptu je však vždy obmedzená na oblasť ich 

pôsobnosti a v prípade nepodnikajúcich fyzických osôb tento pojem nijak nedefinujú. 

Vo svetle judikatúry súdneho dvora je nutné pojem obvyklého pobytu vykladať 

s ohľadom na účel, ktorému má ustanovenie európskeho práva slúžiť. Inými slovami, 

pojem obvyklého pobytu má iný význam v kontexte rozhodovania o právach dieťaťa, 

iný v záležitostiach sociálneho zabezpečenia a iný v záležitostiach medzinárodnej 

právomoci v insolvenčnom konaní. 

Ku konkrétnemu obsahu pojmu obvyklého pobytu SD EÚ naznačil, že toto miesto 

zodpovedá „obvyklému centru jeho záujmov“. Pri posudzovaní tohto pojmu je nutné 

prihliadnuť k zámerom osoby tak, ako sa javia zo všetkých okolností.
109

 Pritom je 

potrebné zohľadniť rodinnú situáciu osoby, dôvody, ktoré ho viedli k presťahovaniu 

a povahu jeho zamestnania.
110

 V ďalších rozhodnutiach určil obvyklý pobyt v mieste, 
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kde osoba založila centrum svojich záujmov s úmyslom udeliť mu trvalý charakter.
111

 

Na základe záverov uvedených rozhodnutí sa pohybujeme v kruhu. Centrum hlavných 

záujmov je tam, kde je miesto obvyklého pobytu a miesto obvyklého pobytu je v mieste 

centra záujmov. Záver, ktorý však môžeme z týchto rozhodnutí vyvodiť, je, že pri 

posudzovaní COMI je nutné prihliadať ku všetkým relevantným skutočnostiam.
112

 Ani 

uvedené však pojem COMI výrazne neosvetľuje a neurčuje, ktoré zo skutočností je za 

relevantné považovať. 

V rozhodnutí britského súdu vo veci Stojevic v Official Receiver
113

 súd rozlíšil 

pojem obvyklý pobyt (habitual residence) a obvyklé zdržiavanie sa (ordinary 

residence). Podľa súdu miesto obvyklého pobytu predstavuje stály a trvalý domov, 

miesto, kde osoba žije so svojou rodinou, vychováva deti a kam sa vracia zo služobných 

ciest. Naproti tomu pojem miesto, kde sa osoba obvykle zdržuje, neobsahuje tento znak 

trvalosti a nepredstavuje stály domov. Zároveň je možné, aby sa osoba zdržiavala mimo 

svoj trvalý domov bez toho, aby to malo vplyv na miesto jeho obvyklého pobytu. 

Z vymedzenia miesta obvyklého pobytu v uvedenej judikatúre plynie, že predstavuje 

centrum všetkých životných záujmov osoby. To znamená nielen záujmov 

ekonomických ale aj emocionálnych, rodinných, sociálnych a pod. Pannen uvádza, že 

miesto obvyklého pobytu predstavuje centrum života osoby a jej aktivít.“
114

 Ako sme už 

vyložili, kritérium COMI je založené primárne na ekonomických záujmoch osoby. 

COMI tak predstavuje centrum hlavných ekonomických záujmov dlžníka. Uvedené 

dáva odpoveď aj na otázku, či môže byť COMI nepodnikajúcej fyzickej osoby v inom 

mieste, ako je miesto jeho obvyklého pobytu. COMI sa môže nachádzať v inom mieste, 

ako je miesto obvyklého pobytu osoby, a to práve vtedy, ak sú jeho ekonomické záujmy 

sústredené v inom mieste. 
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Na druhej strane však stojí faktor zistiteľnosti tretími stranami. V hraničných 

situáciách môže byť pre veriteľov extrémne nepravdepodobné či nemožné posúdiť 

existenciu miesta správy dlžníkových záujmov mimo miesto jeho obvyklého pobytu. 

Už sme uviedli, že pri posúdení COMI je nutné zohľadniť všetky relevantné 

skutočnosti. Úplný zoznam týchto relevantných skutočností nie je možné zostaviť. Pri 

skúmaní COMI je nutné hľadať miesto, kde dlžník spravuje svoje ekonomické 

záležitosti a uskutočňuje hospodársku činnosť. Z miest, ktoré potenciálne prichádzajú 

v úvahu, je potrebné vybrať také, ktoré „vykazujú najvyššiu intenzitu, a ku ktorým má 

dlžník najužší vzťah.“
115

 

V prípade, že sú aktivity osoby riadené z iného miesta, ako je miesto, kde sú 

činnosti vykonávané, navrhuje Pannen analogické použitie head office functions 

testu.
116

 Táto úvaha je oprávnená z hľadiska vymedzenia COMI, ako miesta, odkiaľ 

resp. kde sú záležitosti spravované. V súčasnej judikatúre SD EÚ však výslovnú oporu 

pre takýto výklad zatiaľ nenachádzame. Jedinú výkladovú pomôcku, ktorú SD EÚ 

podáva, je tak nutnosť posúdiť všetky rozhodné skutočnosti. 

Fyzické osoby podnikatelia 

COMI podnikajúcich fyzických osôb je podľa Virgos-Schmitovej správy  v zásade  

v mieste, kde má dlžník domicil (professional domicile). Garcimartín stotožňuje pojem 

professional domicile s pojmami business or professional centre,
117

 (ktorý zodpovedá 

miesta riadeniu záležitostí). Podobne Bělohlávek zdôrazňuje, že COMI podnikateľa sa 

nachádza v mieste podnikania, teda miesta, odkiaľ riadi svoju činnosť.
118

 Moss 

a Wessels s pojmami place of business
119

 alebo place of professional/business activity
120

 

(ktoré sa blížia miestu výkonu činnosti).  

Nariadenie Rím I pracuje s obdobnými pojmami pri definícii obvyklého pobytu 

podnikajúcej fyzickej osoby. Obvyklé bydlisko – habitual residence vymedzuje ako 
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hlavné miesto podnikania (principal place of business). V prípade, že je do procesu 

uzavretia či poskytnutia plnenia podľa zmluvy zapojená prevádzkareň (establishment), 

určuje obvyklé bydlisko v tomto mieste.
121

 

Aký význam má teda pojem domicil dlžníka? Odpoveď na túto otázku nie je 

jednoduchá. Predovšetkým je nutné rozhodnúť, či má byť tento pojem vykladaný 

jednotne na európskej úrovni alebo bude jeho výklad závisieť na národnej úprave. 

Napríklad Nariadenie Brusel I výslovne stanoví, že určenie domicilu (resp. naplnenia 

kritérií pre jeho určenie) je závislé na národnej úprave.
122

 I ono však stanoví, ktoré 

kritériá sú pre určenie domicilu rozhodujúce.  Národnej úprave je ponechané posúdenie 

otázky, či tieto kritériá boli splnené alebo nie. 

Na základe uvedeného sa domnievam, že podobne ako sme vykladali pojem 

obvyklého pobytu, i pojem domicil má v tomto zmysle určitý jednotný význam v rámci 

európskeho insolvenčného práva. Ponúka sa teda niekoľko prístupov rozhodných pre 

určenie, kde by fyzická osoba mohla mať domicil. Pre určenie COMI dlžníka tak môže 

byť rozhodné buď miesto riadenia činnosti, prípadne miesto výkonu činnosti resp. 

miesto, kde dochádza ku kontaktu s veriteľmi. 

Vysvetlenie pojmu domicil nie je zrejmé a názory autorov nie sú jednotné. 

Vychádzajúc z textu Nariadenia a účelu COMI v Nariadení sa kloním k interpretácii, že 

rozhodujúce pre posúdenie COMI by malo byť miesto, odkiaľ je činnosť riadená a kde 

prebieha vlastná správa ekonomických záujmov dlžníka. Keďže existencia COMI 

v určitom mieste predstavuje faktický stav, miesto zapísané ako miesto podnikania 

v príslušnom registri nebude primárne pre určenie COMI rozhodujúce. 

5.2. COMI právnických osôb 

Základné pravidlo pre určovanie COMI právnických osôb sa nemení. COMI dlžníka 

je v mieste, kde spravuje svoje hlavné záujmy a tento fakt je zistiteľný tretími osobami. 

Nariadenie ale stanoví vyvrátiteľnú právnu domnienku, že COMI právnickej osoby sa 
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nachádza v mieste jej registrovaného sídla.
123

 COMI právnickej osoby bude v mieste 

registrovaného sídla, ak sa nepreukáže opak. Domnienka vychádza z predpokladu, že 

miesto hlavného sídla (head office) zvyčajne zodpovedá miestu registrovaného sídla.
124

  

Použitie domnienky zapísaného sídla predstavuje právnu normu. Domnienka 

zapísaného sídla nepredstavuje len jednu zo skutkových okolností, ktoré je potrebné pri 

určovaní COMI vyhodnotiť.
125

 To znamená, že COMI musí byť určené v mieste 

registrovaného sídla, ak sa nepodarí preukázať, že dlžníkove záujmy sú spravované 

z iného miesta. 

Prevažná časť autorov zastáva názor, že súd, ktorý posudzuje insolvenčný návrh je 

povinný skúmať okolnosti, ktoré by mohli viesť k vyvráteniu domnienky COMI 

v mieste registrovaného sídla z úradnej povinnosti.
126

 V porovnaní s bežným použitím 

vyvrátiteľnej domnienky, ktorá slúži na uľahčenie dokazovania pred súdom, je teda súd 

paradoxne v náročnejšom postavení. Na druhej strane domnienka uľahčuje analýzu 

COMI v jednoduchších prípadoch, kedy vhodnosť iného fóra nie je zvažovaná.
127

 

Domnienka teda predstavuje pravidlo pre bremeno dokazovania a nástroj pre 

odstránenie pochybností.
128

 Z rozhodnutia vo veci Eurofood plynie, že pri určovaní 

centra hlavných záujmov dlžníka možno domnienku zapísaného sídla vyvrátiť, „iba ak 

okolnosti, ktoré sú objektívne a zistiteľné tretími osobami, umožňujú preukázať 

existenciu reálnej situácie, ktorá sa odlišuje od situácie, akú umiestnenie uvedeného 

sídla má odrážať.“
129

 

Pri výklade a aplikácii Nariadenia sa vyvinuli dva základné prístupy pre určenie 

COMI, ktoré sa odlišujú vo vymedzení faktorov, ktoré považujú za rozhodujúce, 

a mieru ich relevancie pre určenie COMI. 
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5.3. Head office functions test 

Head office functions test býva označovaný aj ako mind of management alebo place 

of strategic controlling decision test. Tento prístup kladie doraz na vnútorné faktory 

dlužníka a za rozhodujúce považuje predovšetkým miesto, kde sú prijímané jeho 

strategické rozhodnutia.
130

 Ako uvádza Moss, vymedzenie kritéria COMI je výsledkom 

kompromisu medzi zásadou registrovaného sídla uplatňovanou v systéme 

kontinentálneho práva a teóriou skutočného sídla preferovanou v systéme common law. 

Domnienku registrovaného sídla je možné vyvrátiť, ak je správa dlžníkových záujmov 

skutočne vykonávaná mimo toto registrované sídlo. Head office functions test sa teda 

svojou podstatou približuje ku kritériu skutočného sídla.
131

 

Moss patrí medzi zástancov tohto testu a zmysel Nariadenia i Virgos-Schmitovej 

správy vykladá tak, že domnienka zapísaného sídla bola v Nariadení stanovená preto, 

lebo Nariadenie vychádzalo z predpokladu, že zapísané sídlo za normálnych okolností 

zodpovedá miestu skutočného hlavného sídla (head office).
132

 Táto teória našla svoj 

odraz v rozhodovaní predovšetkým anglických súdov, i keď tento prístup sa do určitej 

miery zmenil po rozhodnutí vo veci Eurofood.
133

 Zdôrazňovanie miesta mind of 

management resp. nerve center je typické i pre americkú judikatúru poslednej doby.
134

 

Wessels naopak upozorňuje, že head office functions test môže byť v rozpore 

s Nariadením.
135

 Pripomína, že za relevantné okolnosti pre určenie COMI je možno 

považovať len také okolnosti, ktoré sú objektívne zistiteľné tretími stranami. 

Argumentuje, že kritériá head office functions testu založené na vnútorných pomeroch 

dlžníka spravidla nemôžu tretie osoby určiť či predvídať. Navyše, ku zmene COMI by 

na základe uvedeného postačovalo premiestnenie výkonu head office functions do iného 

členského štátu a mohlo by tak podporovať forum shopping. 
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K vyvráteniu domnienky zapísaného sídla je podľa tohto prístupu potrebné 

preukázať, že skutočné sídlo resp. výkon jeho funkcií (head office functions) sa 

nachádza v inom štáte. Rozhodné je práve miesto, kde sú tieto základné funkcie 

vykonávané, nie sídlo zdanlivé, nominálne. 

Výhodou určenia COMI podľa head office functions testu je, že umožňuje praktický 

a pragmatický prístup k riešeniu úpadku tým, že zohľadňuje reálne fungovanie 

spoločností a ako sú tieto subjekty skutočne riadené. Ako uvádza Moss, umožňuje, aby 

sa na riešení úpadku podieľali osoby, ktoré skutočne danú spoločnosť riadili a konali 

v jej mene. 

Kritériá, ktoré predstavujú head office functions nie sú pevne definované. Súbor 

rozhodujúcich okolností vymedzili v svojich rozhodnutiach národné súdy, ktoré tento 

test používali. Medzi tieto funkcie patria napríklad kľúčové činnosti súvisiace so 

strategickým, obchodným, výkonným a administratívnym rozhodovaním, rozhodovanie 

vo veciach IT technológií, účtovníctva, marketingu, ľudských zdrojov, financií, 

uzatvárania zmlúv, nákupov, stanovenia cien, strategickej kontroly, dohľadu apod.
136

  

5.4. Business activity test 

Rozhodné kritérium pre určenie COMI je miesto, kde sú vykonávané ekonomické  

činnosti. Zástancovia tohto prístupu zdôrazňujú, že tento test je nutné aplikovať na 

základe objektívnych skutočností, ktoré sú známe (potenciálnym) veriteľom.
137

 Tento 

prístup teda nekladie dôraz na miesto, odkiaľ je činnosť riadená, ale na miesto, kde je 

táto aktivita vykonávaná. Okolnosti určujúce COMI podľa tejto zásady sú napríklad: 

vzťahy so zákazníkmi, priestory spoločnosti, umiestnenie prevažnej časti majetku 

dlžníka, bežný výkon podnikateľskej činnosti, zamestnanecké vzťahy, vedenie 

účtovníctva a umiestnenie bankových účtov.
138

 Aj keď relevantnosť niektorých týchto 

kritérií pre určenie COMI môže byť diskutabilná, je zrejmé, že táto teória sa zameriava 
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na miesto, kde prebieha samotný výkon činnosti, a miesto, kde dochádza ku kontaktu 

s veriteľmi. 

Táto teória umožňuje, aby COMI bolo určené na základe objektívnych kritérií, ktoré 

sú nepochybne ľahšie určiteľné tretími stranami. Veritelia totiž dokážu jednoduchšie 

rozlíšiť, kde je činnosť vykonávaná, ako to, kto túto činnosť riadi. 

Rozpor medzi uvedenými teóriami plynie z odlišného výkladu Nariadenia. 

Zástancovia jednotlivých teórií sa do istej miery zhodujú na výklade pojmu správa 

ekonomických záujmov.  Navzájom sa ale rozchádzajú v interpretácii požiadavky na 

určiteľnosť tretími stranami, v rozdielnej váhe, ktorú prikladajú textu preambuly 

a kritériu head office vo Virgos-Schmitovej správe. 

6. COMI v judikatúre Súdneho dvora EÚ 

V nasledujúcej časti analyzujeme výklad pojmu COMI v rozsudkoch SD EÚ vo 

veciach Eurofood a Interedil. Primárne sa zameriavame na spôsob, ako SD EÚ 

odporúča určovať COMI a na vzťah head office functions a ostatných faktorov. 

6.1. Eurofood 

Zásadným rozhodnutím, v ktorom sa Súdny dvor venoval významu COMI 

predstavuje rozhodnutie vo veci Eurofood.
139

  

Špecifikom tohto prípadu bolo, že Eurofood bola spoločnosť formálne registrovaná 

v Írsku, ktorá ale na území Írska neuskutočňovala žiadne obchodné aktivity s výnimkou 

financovania skupiny Parmalat prostredníctvom poskytovania a zaisťovania úverov. 

Jediným spoločníkom Eurofood bola talianska spoločnosť. Eurofood predstavoval druh 

spoločnosti podľa írskeho práva, ktorý benefitoval z výhodného daňového režimu 

v Írsku. Podmienkou pre uplatnenie tohto výhodného režimu bola skutočnosť, že 

Eurofood nemohol vykonávať na území Írska žiadnu „reálnu“ obchodnú činnosť a svoje 

služby mohol poskytovať len írskym nerezidentom.
140

 Eurofood nemal na území Írska 

žiadnych zamestnancov. Každodennú správu Eurofood vykonávala na základe zmluvy 
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o správe Bank of America.
141

 Rokovania správnej rady prebiehali formálne v Írsku, 

avšak skutočné rozhodovanie vo veciach obchodnej politiky spoločnosti určoval 

talianska materská spoločnosť. Ako uvádza Moss (ktorý v prípade zastupoval jednu zo 

strán), šlo o formálny výkon činnosti bez skutkového základu (operation without 

substance).
142

 

Ako následok finančného škandálu týkajúceho sa celej skupiny Parmalat, ocitli sa 

Eurofood aj jej materská spoločnosť v insolvencii. Insolvenčné konanie proti Eurofoodu 

však bolo zahájené v Taliansku aj v Írsku. Talianske aj írske súdy sa považovali za 

príslušné rozhodovať v danej veci a vznikol tak pozitívny konflikt právomocí. 

6.1.1. Prípustnosť head office functions testu 

Írsky súd sa preto obrátil na SD EÚ s predbežnými otázkami týkajúcimi sa určenia 

medzinárodnej právomoci podľa Nariadenia. Jednu z otázok predstavovalo určenie 

COMI v nasledujúcej situácii: 

i) registrované sídla dcérskej a jej materskej spoločnosti sa nachádzajú v dvoch 

rôznych členských štátoch, 

 ii) dcérska spoločnosť pravidelne spravuje svoje záujmy spôsobom zistiteľným 

tretími osobami a pri plnom a stálom dodržaní svojej vlastnej identity v členskom štáte, 

kde sa nachádza jej registrované sídlo, 

iii) materská spoločnosť navyše vzhľadom na kapitálovú účasť a oprávnenie 

vymenovať štatutárny orgán má postavenie ovládajúcej osoby a aj v skutočnosti 

vykonáva kontrolu nad dcérskou spoločnosťou.
143

 

 Otázka národného súdu znela, či je za uvedených okolností rozhodujúca podmienka 

v bode ii) alebo v bode iii). Alebo inak, nakoľko je kritérium kontroly a ovládania 

relevantné pre určenie COMI. 

Taliansky insolvenčný správca a talianska vláda navrhovali v uvedenej situácii 

aplikovať head office functions test.
144

 Ich snaha však nebola úspešná. Domnievam sa, 
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že jedným z dôvodov, prečo generálny advokát Jacobs vo svojom vyjadrení na aplikáciu 

tohto testu nepristúpil bol spôsob, akým bola otázka írskeho súdu položená. 

Popis situácie v bode ii) totiž obsahuje v podstate úplné vymedzenie COMI podľa 

Nariadenia. Írsky súd tak v podstate predkladal otázku, či v prípade, že je COMI 

v jednom členskom štáte, môže ovládanie tejto spoločnosti z iného štátu zmeniť určenie 

tohto COMI. 

Na takúto otázku nie je možné odpovedať inak, ako nakoniec odpovedal advokát 

Jacobs, keď nepripustil, aby kritérium skutočného ovládania dostalo prednosť pred 

kritériom COMI. Takáto odpoveď Súdu je zaiste v súlade s Nariadením. 

Avšak domnievam sa, že zástancovia head office functions testu sa snažia, resp. mali 

by sa snažiť tento test aplikovať inak. Kritérium head office functions totiž určuje 

predovšetkým miesto, kde prebieha rozhodovanie spoločnosti v najzásadnejších 

otázkach. Určuje, kde prebieha vlastná správa záujmov dlžníka. Inými slovami, na 

základe vyhodnotenia head office functions testu, dôjdeme k záveru o tom, kde prebieha 

správa dlžníkových záujmov. 

Pri aplikácii na situáciu v prípade Eurofood je teda potrebné test aplikovať už v bode 

ii). To je na základe posúdenia výkonu head office functions určiť miesto, kde prebieha 

správa záujmov dlžníka. Uvedený záver, že kritérium head office functions je potrebné 

použiť pri určení miesta, kde prebieha správa dlžníkových záujmov, potvrdil aj advokát 

Jacobs.
145

 

V ďalšom kroku potom nastupuje posúdenie zistiteľnosti týchto skutočností tretími 

stranami a v prípade, že sa preukáže, že správa dlžníkových záujmov prebieha mimo 

miesto registrovaného sídla a tento fakt je zistiteľný tretími stranami, môže byť COMI 

určené v inom mieste, ako je miesto registrovaného sídla. (Postup navrhovaný 

talianskymi stranami v prípade Eurofood sa líši v tom, že tento druhý krok - test 

určiteľnosti tretími stranami vynecháva. Z textu Nariadenia talianski zástupcovia 

odvádzajú, že určiteľnosť je výsledkom výkonu head office functions v určitom mieste. 
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Postačí teda, ak sú tieto funkcie v určitom mieste skutočne vykonávané a zistiteľnosť 

tretími stranami nie je potrebné skúmať.)
146

 

Otázka írskeho súdu ale znela inak a výsledkom bol záver advokáta Jacobsa, že 

navrhovaný head office functions test je síce racionálny a presvedčivý, avšak v uvedenej 

situácii nie je relevantný a nepomáha tak vyriešiť otázku, či kontrola vykonávaná zo 

strany materskej spoločnosti určuje COMI jej dcérskej spoločnosti.
147

 Rovnaký záver 

o relevancii head office functions pre daný prípad zrejme prijal aj SD EÚ, keď sa 

k tomuto kritériu v rozsudku nijak nevyjadril.  

Na základe tejto úvahy, Jacobs uvádza s odkazom na účel a znenie Nariadenia, že 

existencia ovládania zo strany materskej spoločnosti nie je dostatočná na vyvrátenie 

domnienky COMI v mieste registrovaného sídla.
148

 A pokračuje, že „skutočnosť 

(predpokladaná vnútroštátnym súdom), že dcérska spoločnosť pravidelne spravuje svoje 

záujmy spôsobom zistiteľným tretími osobami a pri plnom a stálom dodržaní svojej 

vlastnej identity v členskom štáte, kde sa nachádza jej registrované sídlo, bude obvykle 

rozhodujúca pri určovaní „centra jej hlavných záujmov“.
149

 

SD EÚ nezaložil svoje rozhodovanie výhradne na skutočnostiach predpokladaných 

národným súdom, ale pokúsil sa reálne porovnať relevanciu zapísaného sídla 

a ovládania spoločnosti jej materskou spoločnosťou pre určenie COMI. 

Súd zdôraznil COMI je treba určiť v závislosti od kritérií, ktoré sú objektívne a 

zistiteľné tretími osobami. Objektívnosť a možnosť zistenia tretími osobami sú 

nevyhnutné na účely zabezpečenia právnej istoty a predvídateľnosti pri určení súdnej 

právomoci a rozhodného práva.
150

  

 Súd z toho vyvodzuje, že vyvrátiteľnú domnienku zapísaného sídla spoločnosti 

možno vyvrátiť, iba ak objektívne a tretími stranami zistiteľné okolnosti umožňujú 

preukázať existenciu reálnej situácie, ktorá sa odlišuje od situácie určenej podľa 

domnienky zapísaného sídla.
151

 Ako príklad uvádza spoločnosť slúžiacu ako „poštový 
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priečinok“, ktorá je formálne zaregistrovaná v jednom štáte avšak v tomto štáte 

nevykonáva žiadnu činnosť. 

Pri aplikácii uvedených zásad na daný prípad Súd stanoví, že „pokiaľ spoločnosť 

vykonáva svoju činnosť na území členského štátu, kde je umiestnené jej sídlo, na 

vyvrátenie domnienky stanovenej Nariadením nepostačuje samotná skutočnosť, že jej 

ekonomické rozhodnutia sú alebo môžu byť kontrolované materskou spoločnosťou 

usadenou v inom členskom štáte.“
152

 

Uvedený záver Súdu je teda možno chápať ako odmietnutie head office functions 

testu. Skutočnosť, že materská spoločnosť z iného štátu kontroluje ekonomické 

rozhodnutia dcérskej spoločnosti nie sú dostatočné na to, aby COMI mohlo byť určené 

mimo štát sídla. Takto rozhodnutie Súdu vykladá i Pannen.
153

 Známym príkladom 

chápania rozhodnutia Eurofood ako odmietnutia head office functions testu
 

je 

rozhodnutie vo veci Stanford, v ktorom sa anglický súd, s prihliadnutím k záverom SD 

EÚ vo veci Eurofood, odchýlil od svojej dovtedajšej praxe a odmietol tento test pri 

určovaní COMI aplikovať.
154

 

6.1.2. Sila domnienky registrovaného sídla, okolnosti pre jej vyvrátenie 

Domnienku COMI v mieste registrovaného sídla Súd interpretuje ako relatívne 

silnú. Na jej vyvrátenie je potrebná objektívna existencia okolností, ktoré nasvedčujú 

tomu, že osoba vykonáva správu svojich záujmov mimo miesto sídla. Súd kladie dôraz 

na zistiteľnosť týchto okolností tretími osobami. Len také okolnosti, ktoré môžu byť 

určiteľné, sú relevantné pre určenie COMI. 

Z rozsudku sa však už nedozvieme, ktoré okolností sú pre určenie COMI rozhodné, 

resp. aké okolnosti sú spôsobilé domnienku zapísaného sídla vyvrátiť. Súd uvádza, že 

táto domnienka môže byť vyvrátená, ak spoločnosť nevykonáva v mieste svojho 

registrovaného sídla žiadnu činnosť. Naopak, ak spoločnosť vykonáva svoju činnosť na 
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území štátu, kde je umiestnené jej sídlo, faktická kontrola zo strany materskej 

spoločnosti v inom členskom štáte nie je pre vyvrátenie domnienky dostatočná.
155

  

Závery SD EÚ v tomto prípade by mali byť pravdepodobne interpretované 

nasledovne: Ak spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť v mieste sídla, jej COMI nie je 

v mieste sídla. Ak vykonáva v mieste sídla aspoň nejakú činnosť (v kontexte situácie vo 

veci Eurofood rozsah tejto činnosti nemusí byť vôbec široký), je pravdepodobne podľa 

interpretácie Súdu možné túto domnienku naďalej vyvrátiť. Faktická kontrola, 

určovanie politiky a kľúčové rozhodnutia prijímané mimo miesto sídla však v tejto 

situácii nie sú dostatočné na vyvrátenie domnienky zapísaného sídla a určenie COMI 

v inom štáte. Súd nezdôvodňuje, prečo tieto okolnosti nie sú dostatočné pre vyvrátenie 

domnienky COMI v mieste sídla. Wessels rozsudok Eurofood interpretuje tak, že 

dôvodom pre odmietnutie head office functions testu je neurčiteľnosť týchto faktorov.
156

    

Okrem prípadu, keď v mieste sídla spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť, Súd 

nespomína žiadne ďalšie okolnosti, ktoré by mohli COMI v mieste sídla zvrátiť. Súd 

ďalej kladie veľký dôraz na zaistenie právnej istoty a predvídateľnosti COMI.
157

 

Uvedené by mohlo nasvedčovať, že domnienka registrovaného sídla je značne silná 

a určenie COMI mimo miesto sídla by malo nastávať v podstate výnimočne. 

6.1.3. Ostatné otázky 

SD EÚ v prípade Eurofood stanovil, že koncept COMI je autonómny pojem 

európskeho práva a je potrebné ho v celej EÚ vykladať jednotne a nezávisle na 

národných úpravách.
158

  

Na základe zásady vzájomnej dôvery sú súdy členských štátov povinné uznať 

rozhodnutie iného členského štátu o zahájení hlavného insolvenčného konania a nie sú 

nijako oprávnené skúmať príslušnosť súdu, ktorý toto konanie zahájil. Tento svoj záver 

potvrdil i v neskoršej judikatúre.
159

 

Pojem rozhodnutie o začatí konkurzného konania zahŕňa nielen rozhodnutie 

formálne označené ako rozhodnutie o začatí konania právnou úpravou členského štátu, 
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ale aj rozhodnutie vydané v dôsledku návrhu na začatie konania uvedeného v prílohe A 

Nariadenia, pokiaľ v tomto rozhodnutí ide o zbavenie dlžníka dispozičných práv k 

majetku a vymenovanie likvidátora uvedeného v prílohe C. Dva dôsledky 

charakteristické pre rozhodnutie o začatí konkurzného konania sú vymenovanie 

likvidátora uvedeného v prílohe C a zbavenie dlžníka dispozičných práv k majetku.
160

 

   Členský štát môže odmietnuť uznať insolvenčné konanie začaté v inom členskom 

štáte, len vo výnimočných prípadoch v zmysle výhrady verejného poriadku, ak 

rozhodnutie o začatí konania bolo vydané v zjavnom rozpore so základnými procesnými 

právami osoby dotknuté takým konaním.
161

 

6.2. Rozsudok Interedil
162

 

Spoločnosť Interedil bola spoločnosť založená podľa talianskeho práva, pričom jej 

registrované sídlo sa nachádzalo v Taliansku. V roku 2001 táto spoločnosť, v súvislosti 

prebiehajúcim vyjednávaním o svojom prevzatí anglickou spoločnosťou, premiestnila 

svoje registrované sídlo do Londýna. Súčasne bola vymazaná z obchodného registra v 

Taliansku. Po niekoľkých mesiacoch nasledoval predaj podnikov anglickej spoločnosti. 

V rámci predaja podniku boli prevedené aj nehnuteľnosti spoločnosti Interedil 

v Taliansku. Interedil následne ukončil všetky svoje aktivity (s výnimkou niekoľkých 

nehnuteľností, bankového účtu a trvajúceho prenájmu dvoch hotelových zariadení 

v Taliansku)  a v roku 2002 bol vymazaný z anglického obchodného registra. 

V roku 2003 bol na Interedil podaný insolvenčný návrh v Taliansku. Interedil 

spochybnil právomoc tohto súdu, keďže sa domnieval, že v dôsledku premiestnenia 

svojho registrovaného sídla do Spojeného kráľovstva majú iba súdy tohto členského 

štátu právomoc začať konkurzné konanie. Taliansky súd sa domnieval, že príslušné pre 

rozhodovanie sú talianske súdy a že COMI Interedilu sa nachádza v Taliansku. 

Z dôvodu existujúcich nejasností sa však obrátil na SD EÚ s otázkami týkajúcimi sa 

mimo iné definície a výkladu COMI: 

i) Je pojem COMI nutné vykladať podľa európskeho alebo národného práva? 
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ii) Je možné domnienku COMI v mieste zapísaného sídla vyvrátiť preukázaním 

toho, že spoločnosť skutočne vykonáva podnikateľskú činnosť v členskom štáte, kde sa 

jej štatutárne sídlo nenachádza, alebo sa musí overiť, že v štáte zapísaného sídla 

spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť? 

iii) Sú okolnosti, že spoločnosť vlastní nehnuteľnosti, uzavrela zmluvu o prenájme 

týkajúca sa dvoch hotelových zariadení a zmluvu s bankovou inštitúciou mimo štát 

svojho zapísaného sídla dostatočné na to, aby bola domnienka COMI v mieste 

zapísaného sídla vyvrátená? 

6.2.1. Vyjadrenie generálnej advokátky 

Generálna advokátka Kokott uvádza, že podobne ako v prípade Eurofood, je 

potrebné vychádzať pri určovaní COMI z perspektívy veriteľa, vykonať celkové 

hodnotenie z jeho pohľadu a každý prípad sa musí posudzovať na základe konkrétnych 

okolností.
163

 Všeobecne platné, izolované posúdenie jednotlivých faktorov je teda 

vopred vylúčené.
164

 

Nevyhnutné celkové posúdenie musí zahŕňať, akú činnosť – ktorú tretie strany 

dokážu identifikovať – vyvíja spoločnosť v mieste svojho registrovaného sídla. Zastáva 

názor, že „v prípade spoločnosti, ktorá v štáte registrovaného sídla nevykonáva nijakú 

obchodnú ani správnu činnosť, možno domnienku v článku 3 nariadenia skutočne 

vyvrátiť.“
165

  

Na základe uvedeného prichádza k záveru, že okolnosti popísané v predloženej 

otázke nie sú samy o sebe faktormi, ktoré by umožňovali konečné určenie miesta, kde 

sa nachádza centrum hlavných záujmov.
166

 Historickým výkladom vyvodzuje, že 

vymedzenie COMI v Nariadení zámerne neodkazuje na kritérium umiestnenia 

podstatnej časti majetku, a preto nie je možné pri určení COMI túto skutočnosť 

zohľadňovať.
167

 Tento záver podľa advokátky podporuje aj to, že tretie strany často 
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nedokážu rozpoznať, kde má dlžník podstatnú časť svojho majetku, predovšetkým keď 

je jeho majetok rozdelený vo viacerých členských štátoch. 

Advokátka vykladá, že zo stanovenia domnienky COMI v mieste zapísaného sídla je 

zrejmá snaha určiť miesto, kde sa zvyčajne nachádza hlavné vedenie spoločnosti, ako 

„oporný bod jasne identifikovateľný aj pre tretie strany,“
168

 a že registrované sídlo 

predstavuje väčšinou hlavné sídlo dlžníka. Ak sa hlavné vedenie skutočne nachádza na 

mieste registrovaného sídla, je teda od začiatku vylúčený iný spôsob umiestnenia 

hlavných záujmov. 

Podľa advokátky ak sa hlavné vedenie spoločnosti nachádza na mieste jej 

registrovaného sídla, čo znamená, že tam sídli jej štatutárny orgán, ktorý riadi 

fungovanie spoločnosti a rozpoznateľným spôsobom ju zastupuje aj navonok, nie je pre 

určenie právomoci relevantné, kde sa nachádza prevažná časť majetku spoločnosti alebo 

jej podniky.  

Prihliadnuť k umiestneniu majetku a ostatným okolnostiam je možné iba vtedy, keď 

sa z pohľadu veriteľa miesto hlavného vedenia spoločnosti nenachádza na mieste 

registrovaného sídla. Pokiaľ teda v uvedenom prípade vedenie spoločnosti vykonávalo 

zo svojho registrovaného sídla (Veľká Británia) spôsobom identifikovateľným navonok 

aktivity vedúce k likvidácii, dochádzalo v relevantnom období pred likvidáciou 

spoločnosti k správe jej hlavných záujmov v mieste jej registrovaného sídla a 

domnienku COMI v mieste registrovaného sídla nie je možné vyvrátiť.
169

 

6.2.2. Rozhodnutie SD EÚ 

SD EÚ potvrdil svoje závery v prípade Eurofood. COMI je autonómny pojem 

európskeho práva a je potrebné ho vykladať jednotne bez ohľadu na vnútroštátne právo. 

Súd súhlasí s advokátkou, že zámerom Nariadenia je priznať vyššiu dôležitosť 

miestu hlavnej správy dlžníka (place of central administration) pri určovaní 

medzinárodnej právomoci.
170
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Súd naväzuje na advokátku vymedzením okolností, za ktorých nie je možné 

domnienku v článku 3 vyvrátiť, teda okolností, pri ktorých kumulatívnom naplnení sa 

bude COMI vždy nachádzať v mieste registrovaného sídla: 

- riadiace a kontrolné orgány spoločnosti sa nachádzajú v mieste registrovaného 

sídla spoločnosti, 

- rozhodnutia o správe tejto spoločnosti sa prijímajú na tomto mieste,  

- tieto okolnosti sú zistiteľné tretími osobami. 

Za týchto okolností je vylúčený iný spôsob určenia miesta hlavných záujmov 

dlžníka. Vyvrátiť domnienku COMI v mieste sídla možno len vtedy, ak sa miesto 

hlavného vedenia a kontroly spoločnosti z pohľadu tretích osôb nenachádza v mieste 

registrovaného sídla.
171

  

Ak je miesto hlavného vedenia spoločnosti mimo miesto registrovaného sídla, je 

potrebné zohľadniť okrem iného:
172

  

- všetky miesta, kde spoločnosť v úpadku vykonáva hospodársku činnosť, 

- všetky miesta, kde spoločnosť vlastní majetok,  

- za predpokladu, že sa tretie osoby môžu o týchto miestach dozvedieť.  

Súd zdôrazňuje nutnosť komplexného prístupu a vyžaduje posúdenie všetkých 

okolnosti prípadu. 

Vzhľadom k tomu, že miesto hlavnej správy Interedilu bolo v mieste jeho 

registrovaného sídla, sa Súd skôr hypoteticky vyjadruje ku konkrétnym okolnostiam 

prípadu a ich relevanciou pre vyvrátenie domnienky.  Súd považuje tieto okolnosti za 

relevantné a za určitých okolností postačujúce na vyvrátenie domnienky COMI v mieste 

sídla. Tieto okolnosti sú: 

- existencia nehnuteľností patriacich spoločnosti v úpadku v inom členskom štáte 

ako štáte registrovaného sídla,  

- zmluva o prenájme týchto nehnuteľností, 

- zmluva uzavretá v tom istom členskom štáte s bankovou inštitúciou. 
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Je pochopiteľné, že v rozhodnutí Interedil nenájdeme definíciu COMI ani úplný 

zoznam okolností, za ktorých je možné domnienku COMI stanovenú pre právnické 

osoby vyvrátiť. Súd v prvom rade konštatuje, že ak sa miesto hlavnej správy 

a registrované sídlo nachádzajú v jednom štáte a tretie strany dokážu tieto skutočnosti 

určiť, nie je možné COMI určiť v inom mieste. Súd tak v podstate aplikuje head office 

functions test. Kritérium head functions je však kritériom výlučným len v prípade, že 

výkon týchto funkcií prebieha v mieste zapísaného sídla.  

V prípade, že sú head office functions vykonávané mimo zapísané sídlo, je k určeniu 

COMI potrebné posúdiť všetky relevantné okolnosti. Podľa vyjadrenia súdu 

k významnosti činností Interedilu prebiehajúcich v Taliansku, medzi tieto relevantné 

okolnosti patrí zjavne aj miesto výkonu ekonomických činností spoločnosti (place of 

operations / business activity test).  

SD EÚ výslovne uvádza, že medzi okolnosti, ktoré je potrebné zohľadniť, „patria 

okrem iného všetky miesta, kde spoločnosť v úpadku vykonáva hospodársku činnosť, a 

všetky miesta, kde spoločnosť vlastní majetok, pokiaľ sa tretie osoby môžu o týchto 

miestach dozvedieť.“
173

 

Súd opakovane zdôrazňuje zásadu, že relevantné môžu byť len tie okolnosti, ktoré 

sú ľahko a jednoznačne určiteľné tretími osobami. Zdá sa však, že SD EÚ 

uprednostňuje test head office functions pred place of business activity.  

Situácia, ktorú Súd komentuje, predstavuje situáciu, keď je registrované sídlo 

spoločnosti v štáte A a miesto hlavnej správy i miesto výkonu činnosti v štáte B. Súd 

konštatuje, na základe toho, že je miesto hlavnej správy v štáte B, je pri posudzovaní 

COMI prihliadnuť i k tomu, že miesto výkonu je tiež v štáte B. Na základe týchto 

skutočností, môže byť domnienka COMI v štáte A vyvrátená.
174

 

Otázkou tak zostáva, ako posúdiť situáciu, keď je registrované sídlo dlžníka v štáte 

A, miesto výkonu činnosti v štáte B, ale miesto hlavnej správy v štáte C. Súd k takejto 

situácii podáva len obligátnu požiadavku posudzovať COMI s prihliadnutím ku všetkým 
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relevantným okolnostiam. Napriek tomu sa však zdá, že Súd predsa len prikladá väčší 

význam kritériu miesta hlavnej správy resp. head office functions. 

Dámy Mitchel-Fry a Lawson si pri výklade rozsudku Interedil oprávnene kladú 

otázku, či pri posudzovaní miesta hlavnej správy je potrebné hľadať miesto, kde sa 

nachádza formálny orgán oprávnený rozhodovať, alebo je rozhodujúce miesto tzv. de 

facto board.
175

 Z rozsudku sa zdá, že relevantné by malo byť práve miesto, kde je de 

facto board, tj. miesto faktickej hlavnej správy dlžníka. Ako uvádza Súd: „company’s 

actual  centre of management and supervision and of the management of its 

interests.“
176

 

6.3. Rozsudok Rastelli Davide 

Prípad Rastelli Davide
177

 je významný z hľadiska prípustnosti jednotného konania 

vo veciach spoločnosti zo skupiny. Súd sa v ňom vyjadril k prípustnosti rozšírenia 

insolvenčného konania na inú spoločnosť zo skupiny. 

Francúzske právo pripúšťa rozšírenie insolvenčného konania na ďalšiu spoločnosť, 

ak je majetok dlžníka neodlíšiteľný od majetku tejto ďalšej spoločnosti alebo v prípade 

fiktívnosti právnickej osoby. V rozšírenom konaní je príslušný súd, ktorý začal pôvodné 

konanie. 

V uvedenom prípade došlo k prepojeniu a neodlíšiteľnosti dvoch spoločností so 

sídlom v Taliansku a vo Francúzsku. Keďže v priebehu konania vznikli pochybnosti 

o prípustnosti takéhoto rozšírenia (talianska spoločnosť nemala na území Francúzska 

COMI ani prevádzkareň), obrátil sa francúzsky súd na SD EÚ s nasledujúcimi 

otázkami: 

i) Môže súd členského štátu uplatniť pravidlo svojho vnútroštátneho práva a rozšíriť 

konanie na spoločnosť, ktorej registrované sídlo je v inom členskom štáte, a to výhradne 

na základe zistenia neodlíšiteľnosti majetku dlžníka a tejto spoločnosti? 
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     Jedná sa teda o otázku, či je možné rozšíriť insolvenčné konanie o druhú 

spoločnosť, ktorej registrované sídlo sa nachádza v inom členskom štáte, výlučne na 

základe toho, že imanie týchto dvoch spoločností je neodlíšiteľné. 

ii) Druhá otázka vychádza z predpokladu, že je nutné návrh na rozšírenie konania 

považovať za začatie nového insolvenčného konania a je potrebné, aby spoločnosť, na 

ktorú sa má konanie rozšíriť, mala COMI v členskom štáte súdu, ktorý usiluje 

o rozšírenie tohto konania. Je v takom prípade možné COMI určiť výhradne na základe 

zistenia neodlíšiteľnosti majetku? 

Jedná sa tak o otázku, či môže neodlíšiteľnosť majetku so spoločnosťou z iného 

členského štátu založiť COMI v tomto inom členskom štáte.  

  Súd konštatoval, že Nariadenie neobsahuje pravidlo týkajúce sa právomoci rozšíriť 

insolvenčné konania začatého v jednom členskom štáte o spoločnosť, ktorej 

registrované sídlo sa nachádza v inom členskom štáte z dôvodu neodlíšiteľnosti 

majetku. 

Súd odkázal na rozsudok Eurofood a stanovil, že v systéme určovania právomoci 

členských štátov zavedeného Nariadením, existuje pre každého dlžníka predstavujúceho 

osobitnú právnu entitu vlastná súdna právomoc. 

Z toho je potrebné vyvodzuje, že rozhodnutie, ktoré má voči takému subjektu ten 

istý účinok ako rozhodnutie o začatí hlavného konkurzného konania, môže byť prijaté 

len súdmi členského štátu, ktoré by mali právomoc začať takéto konanie. 

Keďže v prípade strany neargumentovali, že by mala talianska spoločnosť vo 

Francúzsku prevádzkareň, je túto právomoc potrebné posúdiť podľa kritéria COMI 

rozhodujúceho pre hlavné insolvenčné konanie. 

Preto je vylúčené, aby súd členského štátu podriadil na základe vnútroštátneho práva 

iný právny subjekt insolvenčnému konaniu bez preskúmania toho, kde sa nachádza 

COMI tohto subjektu, výlučne na základe toho, že majetok je neodlíšiteľný. 

Rozšíriť insolvenčné konanie o druhú spoločnosť, ktorej registrované sídlo sa 

nachádza v inom členskom štáte, podľa ustanovení vnútroštátneho práva je možné iba 
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za podmienky, že je preukázané, že COMI tejto druhej spoločnosti sa nachádza v prvom 

členskom štáte. 

K odpovedi na druhú otázku Súd opakuje záver vo veci Interedil, že domnienku 

COMI nie je možné vyvrátiť, ak sa riadiace a kontrolné orgány spoločnosti nachádzajú 

v mieste jej registrovaného sídla a rozhodnutia o správe tejto spoločnosti sa prijímajú na 

tomto mieste spôsobom zistiteľným tretími osobami, 

Súd uvádza, že neodlíšiteľnosť majetku pramenila z neodlíšiteľnosti účtov, resp. na 

existencii nezvyklých finančných vzťahov medzi spoločnosťami, ako vedomý prevod 

aktív bez protihodnoty. Takéto skutočnosti sú však podľa Súdu vo všeobecnosti ťažko 

overiteľné tretími osobami. Okrem toho neodlíšiteľnosť majetku neznamená 

nevyhnutne jediné centrum výlučných záujmov. Nie je možné vylúčiť, že takáto 

neodlíšiteľnosť môže byť organizovaná z dvoch miest riadenia a kontroly 

nachádzajúcich sa v dvoch odlišných členských štátoch. 

Samotné zistenie, že majetok spoločností z rôznych členských štátov je 

neodlíšiteľný, nepostačuje na to, aby bolo preukázané, že centrum hlavných záujmov 

spoločnosti, sa nachádza mimo jej registrované sídlo. 

Súd tak správne aplikoval single entity approach. Súčasné znenie Nariadenia iný 

prístup neumožňuje. V otázke relevancie neodlíšiteľnosti majetku pre určenie 

medzinárodnej právomoci Súd zdôraznil prioritu COMI ako hraničného určovateľa. 

I tento záver Súdu je za súčasného znenia Nariadenia nutné považovať za správny. 

7. Návrh na zmenu COMI ako hraničného určovateľa 

7.1. Malo by byť COMI nahradené kritériom zapísaného sídla? Zapísané sídlo 

ako nevyvrátiteľná domnienka. 

Použitie COMI ako rozhodujúceho hraničného určovateľa so sebou nesie rad 

nevýhod. Ako sme už vyložili, pojem COMI je zo svojej podstaty neurčitý a vágny. 

Určovanie COMI v nejednoznačných prípadoch je založené na rôznorodých faktoroch, 

ktoré majú byť objektívne a určiteľné potenciálnymi veriteľmi. Do hry tak nevyhnutne 

vstupuje subjektívna zložka vyhodnotenia relevantných skutočností. Veriteľ tak 

v situácii, keď určuje (potenciálne) COMI dlžníka musí vyhodnotiť, ktoré skutočnosti 
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sú spôsobilé vyvrátiť domnienku zapísaného sídla, a ktoré skutočnosti sú určiteľné 

potenciálnymi veriteľmi a tým pádom relevantné pre určenie COMI. Zároveň musí 

veriteľ počítať s tým, že ostatní veritelia budú považovať za relevantné odlišné 

skutočnosti, alebo si tieto skutočnosti vyložia inak a následne môžu usilovať o zahájenie 

hlavného insolvenčného konania v inom mieste, ako veriteľ predpokladá. Koncept 

COMI založený na legitímnych očakávaniach veriteľov tak so sebou nesie 

nebezpečenstvo spojené s posúdením toho, aké predstavu si o COMI dlžníka mohli 

objektívne urobiť jeho veritelia. Záujmy veriteľov pritom môžu byť rozmanité 

a navzájom sa vylučujúce. Právna neistota spojená s určovaním COMI tak nenesie len 

riziko spojené s trvaním insolvenčného konania, jeho efektivitou a nákladmi s ním 

spojenými, ale aj nemožnosť účinne predpokladať COMI dlžníka pre účely 

vyhodnotenia kreditného rizika pri formovaní zmluvných vzťahov. 

K posilneniu právnej istoty a predvídateľnosti medzinárodnej príslušnosti sa 

ponúkajú dve riešenia. Jednou cestou je definovať COMI, spresniť jeho vymedzenie 

a rozvinúť relevantné faktory pre jeho určenie. Tejto metódy sa pridržiava návrh 

INSOL, resp. k nemu smerujú legislatívne snahy EÚ a podrobnejšie sa mu venujeme 

ďalej. Druhou cestou je stanoviť kritérium, ktoré by bolo jednoznačné a ľahko určiteľné 

v každom okamihu. Podľa názoru viacerých autorov
178

 by týmto kritériom pre 

právnické osoby a podnikateľov malo byť miesto zapísaného sídla. Inými slovami, títo 

autori navrhujú učiniť domnienku zapísaného sídla nevyvrátiteľnou. 

Nespornou výhodou miesta zapísaného sídla je právna istota a jednoznačnosť 

v porovnaní s COMI, ktoré je i v prípade jeho presnejšej definície v predpisoch do 

značnej miere závislé na kauzistických okolnostiach a subjektívnom posúdení.  

Na druhej strane, nevýhody spojené s určovaním súdnej príslušnosti len podľa 

zapísaného sídla spočívajú v uľahčení forum shoppingu. Tento argument sa javí ešte 

aktuálnejší v súvislosti s pripravovanými úpravami európskeho práva, ktoré by mali 

uľahčiť presun sídla v rámci EÚ a umožniť aj iné spôsoby transferu ako cezhraničná 
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fúzia. Zmena registrovaného sídla by tak mohla byť ľahšia ako zmena COMI podľa 

súčasnej úpravy. Táto námietka je určite oprávnená, a preto by ustanovenie tohto 

kritéria muselo byť nevyhnutne spojené aj s opatreniami, ktoré by zabránili zneužitiu 

práva presunúť sídlo v rámci EÚ. I tak však môže hroziť, že výhoda predvídateľnosti 

medzinárodnej príslušnosti by sa mohla vytratiť v situácii, ktorá umožňuje dlžníkovi 

relatívne ľahko meniť svoje zapísané sídlo. 

Nevyhnutnosť rovnakých opatrení je však zjavná i za súčasného stavu s využitím 

COMI, ako je to zrejmé z návrhu INSOL, ktorý navrhuje stanoviť prechodnú dobu, 

počas ktorej sa k zmene COMI neprihliada.  

Ak vychádzame z predpokladu, že COMI by malo vychádzať z miesta, kde je 

miesto hlavnej správy, alebo kde dochádza ku kontaktu s veriteľmi, stanovenie 

nevyvrátiteľnej domnienky zapísaného sídla by mohlo zhoršiť postavenie veriteľov v 

prípade, že dlžník má zapísané sídlo v inom členskom štáte, v akom vykonáva činnosť, 

či činí kľúčové rozhodnutia. Nedá sa však povedať, že by súčasná úprava poskytovala 

veriteľom omnoho účinnejšiu ochranu, keďže za súčasného stavu platí, že presunúť 

COMI je v zásade jednoduchšie, ako zmeniť zapísané sídlo. 

Čo sa týka určenia medzinárodnej príslušnosti skupín, stanovenie zapísaného sídla 

ako rozhodného kritéria prináša obdobný rozsah problémov ako určovanie príslušnosti 

podľa COMI. Problematike skupín sa venujeme v kapitole 8. 

Je možné uzavrieť, že určovanie príslušnosti na základe zapísaného sídla alebo 

podľa COMI sa musí vyrovnať s obdobnými problémami. Len samotná voľba 

niektorého z kritérií neposkytuje na tieto problémy riešenia. Kritérium zapísaného sídla 

však poskytuje oveľa väčšiu právnu istotu a predvídateľnosť určenia súdnej príslušnosti. 

Návrh INSOL síce je založený na kritériu COMI a u právnických osôb ponecháva 

zapísané sídlo ako vyvrátiteľnú domnienku. Na druhej strane však túto domnienku 

posilňuje a jeho cieľom je zvýšiť počet prípadov, v ktorých sa COMI právnické osoby 

určí na základe zapísaného sídla. 
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8. Návrhy na zmenu Nariadenia. Úprava UNCITRAL. 

V nasledujúcej kapitole porovnávame zvažovanú úpravu COMI a insolvencie skupín 

v návrhoch na zmenu Nariadenia predložených INSOL Europe a Európskou komisiou. 

Tieto návrhy ďalej porovnávame s chápaním a navrhovanými zmenami v dokumentoch 

UNCITRAL. 

8.1. COMI v návrhu INSOL 

Autori návrhu COMI neusilujú o prevratné zmeny v chápaní kritéria COMI. Ich 

snahou je nadviazať na existujúci koncept tak, ako ho vykladá súčasná náuka 

a judikatúra SD EÚ a národných súdov. V prípade, že tieto názory nie sú jednotné, 

prikláňa sa k niektorému z možných riešení. Cieľom návrhu je tak predovšetkým 

poskytnúť odpovede na otázky, ktorým sa aktuálne znenie Nariadenia dostatočne 

nevenuje, prípadne doplniť definície pojmov, ktoré autori považujú za nedostačujúce. 

Ako novinku tak návrh obsahuje definíciu COMI. Avšak, podobne ako v súčasnom 

znení Nariadenia, sa jedná skôr o rozvedenie popisu kritérií, ktoré vedú k určeniu 

COMI, ako o skutočnú definíciu.  

8.1.1. COMI fyzických osôb 

Nepodnikatelia 

Pre fyzické osoby nepodnikateľov sú v zásade zachované súčasné pravidlá. COMI 

nepodnikateľov určuje miesto ich obvyklého pobytu: „In the case of individuals, the 

centre of main interests shall mean the place of habitual residence.“ Návrh výslovne 

nestanoví žiadne okolnosti, za ktorých by mohlo byť COMI nepodnikateľa stanovené 

v inom štáte, v akom má obvyklý pobyt. Komentár k ustanoveniu článku 2 návrhu 

pripúšťa túto možnosť len pre podnikateľov. Je tak otázne, či miesto obvyklého pobytu 

má byť rozhodné pre určenie COMI nepodnikateľov vo všetkých prípadoch. Táto 

otázka je v podstate spojená s vypustením slov „v zásade“ oproti textu Virgos-

Schmitovej správy. 

Ďalšou otázkou je, či situácia, kedy má osoba COMI v inom mieste ako miesto 

obvyklého pobytu môže nastať. Návrh ponecháva súčasné vymedzenie COMI v bode 13 

preambuly (miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záležitostí a je preto 
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zistiteľné tretími stranami). Vo svetle judikatúry Súdneho dvora je nutné pojem 

obvyklého pobytu vykladať s ohľadom na účel, ktorému má ustanovenie európskeho 

práva slúžiť. Miesto obvyklého pobytu by teda malo byť vykladané v kontexte správy 

dlžníkových záujmov.  

Situácie, v ktorých dlžník vykonáva správu svojich záležitostí z iného miesta, ako je 

miesto jeho trvalého pobytu, by tak mali byť síce výnimočné, nedajú sa však celkom 

vylúčiť. Systematicky je možné považovať normu upravujúcu COMI nepodnikateľov za 

špeciálne ustanovenie k všeobecnému vymedzeniu v preambule. Avšak vzhľadom 

k tomu, že preambula Nariadenia predstavuje skôr interpretačnú pomôcku k výkladu 

pravidiel obsiahnutých v Nariadení, by z hľadiska teleologického v takomto prípade 

malo prevládnuť miesto, odkiaľ dlžník spravuje svoje záležitosti, aby tak bol naplnený 

účel, ktorý má COMI splňovať.  

Na druhej strane však stojí faktor zistiteľnosti tretími stranami. V takýchto 

hraničných situáciách bude pre veriteľov extrémne nepravdepodobné či nemožné, že 

budú schopní posúdiť existenciu miesta správy dlžníkových záujmov mimo miesto jeho 

obvyklého pobytu. 

Snahy stotožniť pojem obvyklého pobytu s COMI u fyzických osôb existovali už 

pred zverejnením návrhu. SD EÚ i ďalší autori však zdôrazňujú nutnosť zvážiť všetky 

skutkové okolnosti. Inými slovami, za súčasného znenia Nariadenia SD EÚ zastáva 

názor, že COMI sa môže nachádzať aj v inom mieste, ako je miesto obvyklého pobytu. 

Nepredpokladám, že by autori návrhu usilovali o zmenu doterajšieho prístupu 

k výkladu COMI a rozhodli sa stanoviť pravidlo nepodmienečnej existencie COMI 

v mieste  obvyklého pobytu bez toho, aby v návrhu tento svoj zámer ďalej rozvíjali či 

zdôvodnili. Návrh takýto cieľ autorov neuvádza. 

V praxi tak podľa návrhu bude COMI určované predovšetkým v mieste obvyklého 

pobytu. Domnievam sa však, že za predpokladu, že relevantné skutočnosti sú zistiteľné 

tretími stranami je možné COMI určiť aj v inom mieste, ako je obvyklý pobyt osoby. 

COMI nepodnikajúcich fyzických osôb podľa návrhu by teda malo byť určované 

v zásade rovnako ako podľa súčasného znenia Nariadenia, resp. výkladu podaného vo 
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Virgos-Schmitovej správe. Jedinú zmenu tak predstavuje zavedenie ochrannej lehoty 

pre veriteľov v prípade účelového presunu COMI ako nástroj ochrany proti forum 

shoppingu. 

Je možné zhodnotiť, že navrhovaná úprava čiastočne posilňuje právnu istotu 

veriteľov, avšak len do tej miery, že zahŕňa do textu vysvetlenie obsiahnuté vo Virgos-

Schmitovej správe. Zo samotného textu návrhu sa zdá, že kritérium obvyklého pobytu 

predstavuje nevyvrátiteľnú domnienku pre určenie COMI. Bez ďalšieho vysvetlenia zo 

strany autorov však nie je zrejmé, či je takýto výklad v súlade s ich zámerom. 

Fyzické osoby podnikatelia 

Podnikatelia majú COMI v mieste hlavného sídla (principal office) alebo miesta, 

z ktorého je jeho činnosť vykonávaná (principal location from which his profession is 

conducted). Návrh pracuje s odlišnými pojmami ako Virgos-Schmitova správa, ktorá 

používa pojem domicil (professional domicile). Ako sme však už vyložili pri 

interpretácii súčasného textu Nariadenia, je pojem domicil vykladaný v praxi s použitím 

obdobných kritérií (business or professional centre ako miesta riadenia záležitostí, resp. 

place of business alebo place of professional/business activity, ktoré sa blížia miestu 

výkonu činnosti). V komentári návrh rovnako používa pojem domicil v zásade 

synonymicky s pojmom hlavného sídla.
179

 

Významy pojmov, ktoré sú použité v návrhu ako kritériá pre určenie COMI 

podnikajúcich fyzických však nie sú jednoznačné. Pojem principal office nie je 

v návrhu definovaný, ani nie je použitý odkaz na iné predpisy. Text návrhu 

nenasvedčuje tomu, že by sa týmto konceptom pokúšal zaviesť domnienku COMI v 

mieste zapísaného miesta podnikania. 

V zmysle bodu 16 preambuly Nariadenia (ktorého text nie je návrhom dotknutý) by 

tento pojem mal pravdepodobne zodpovedať miestu skutočného sídla, odkiaľ je 

podnikateľská činnosť spravovaná. Pri určení tohto skutočného sídla je nutné zohľadniť 

i kritérium kontaktu s veriteľmi. 
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U druhého pojmu (principal location from which his profession is conducted) opäť 

nie je zrejmé, či má návrh na mysli miesto, z ktorého je činnosť riadená (place of 

management) alebo miesto, kde je činnosť vykonávaná (place of operations). Ak by 

sme určili, že tento pojem zodpovedá miestu riadenia činnosti, tento pojem by bol 

totožný s pojmom principal office. Jeho zahrnutie do textu návrhu by tak nebolo 

opodstatnené. Z uvedeného je možné odvodiť, že význam tohto pojmu zodpovedá 

miestu výkonu činnosti. Tento záver podporuje aj text komentára k relevantným 

ustanoveniam návrhu, ako ukážeme v ďalšom texte. 

Vzťah medzi dvoma kritériami, ktoré návrh používa nie je úplne zrejmý. Postačí 

k naplneniu súdnej právomoci splnenie ktoréhokoľvek z kritérií? Žiadne hierarchické 

usporiadanie návrh neobsahuje. Zo zásady, že dlžník má len jedno COMI však plynie, 

že ak vyhodnotením jednotlivých kritérií dospejeme k rozdielnemu výsledku, je nutné 

tento rozpor prekonať interpretáciou.  

Podľa komentára k navrhovaným ustanoveniam má nová úprava predovšetkým 

zabrániť účelovej zmene domicilu s cieľom forum shoppingu. V prípade, že dôjde 

k zmene domicilu, ale podnikateľ pokračuje vo výkone činnosti v mieste pôvodného 

COMI, zostane zachovaná právomoc v mieste výkonu činnosti. („However if despite 

change of domicile the professional activities are continued in the original Member 

State this jurisdiction should remain the jurisdiction of the centre of main interests“).
180

  

Z uvedeného plynie, že pri určovaní COMI je primárne rozhodné kritérium 

hlavného sídla dlžníka, z ktorého riadi svoje podnikateľské aktivity (principal office). 

Naopak kritérium miesta výkonu činnosti predstavuje predovšetkým subsidiárny 

korektív slúžiaci k obmedzeniu forum shoppingu. Nedá sa však predpokladať, že 

uvedená úprava bude v praxi bez problémov. Navrhovaná úprava určite posilňuje 

ochranu „pôvodných“ veriteľov. Nevyhnutne však znamená oslabenie právnej istoty 

„nových“ veriteľov, ktorí budú nútení zisťovať, či ich dlžník nevykonáva činnosť 

v štáte svojho predchádzajúceho COMI. Rozhodné pritom majú byť len skutočnosti 

zistiteľné tretími stranami. Vyhodnotiť tieto kritériá a bez pochybností rozhodnúť, ktoré 

z nich je jednoznačne určiteľné tretími osobami, tak nemusí byť jednoduché.  
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8.1.2. COMI právnických osôb 

Základné pravidlo obsiahnuté v návrhu stanoví, že COMI právnickej osoby je 

v mieste zapísaného sídla. Z uvedeného pravidla existujú dve výnimky, kedy sa COMI 

bude nachádzať v inom štáte, ako je miesto zapísaného sídla. Prvá výnimka sa uplatní, 

ak sú tzv. operational head office functions vykonávané v inom členskom štáte mimo 

štát zapísaného sídla. Táto prvá výnimka je ďalej korigovaná konceptom key functions. 

Druhá výnimka je stanovená pre holdingové spoločnosti patriace do skupiny, ktorej 

operational head office functions sú vykonávané v inom členskom štáte. Holdingovým 

spoločnostiam sa venujeme podrobnejšie v časti venovanej skupinám. V nasledujúcom 

texte sa sústredíme na prvú výnimku. 

Pri určovaní COMI zostáva zachovaná vyvrátiteľná domnienka zapísaného sídla. 

Snahou autorov je však túto domnienku posilniť. Táto domnienka sa neuplatní, ak sú 

operational head office functions právnickej osoby vykonávané v inom členskom štáte, 

než v akom sa nachádza jej zapísané sídlo. Pritom musí  byť táto skutočnosť zistiteľná 

tretími stranami - potenciálni i skutoční veritelia dlžníka musia byť schopní 

identifikovať tento štát, ako štát v ktorom sú tieto funkcie vykonávané. 

8.1.3. Koncept key functions 

Test operational head office functions však nie je jediným korektívom, ktorý sa 

uplatní pri určovaní COMI. Ako uvádza komentár k návrhu, COMI sa môže nachádzať 

v inom mieste, v akom sa nachádzajú operational head office functions. Tento koncept 

označovaný ako key functions tak predstavuje výnimku z výnimky zo všeobecného 

pravidla COMI v mieste zapísaného sídla. Miesto výkonu týchto key functions tak 

prevládne nad miestom operational head office functions. V súlade s rozsudkom vo veci 

Interedil však komentár uvádza, že koncept key functions môže prevládnuť nad 

kritériom operational head office functions len v prípade, že sa miesto operational head 

office functions (tj. miesto hlavnej správy) nachádza mimo štát zapísaného sídla. 

Medzi tieto key functions podľa komentára patria: 

 vnútorná správa a finančné a strategické rozhodovanie, 

 miesto zmluvných vzťahov so zamestnancami,  

 miesto relevantné pre dodávateľov a 
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 miesto, kde sa nachádzajú záväzky (vrátane daňových záväzkov), majetok 

alebo výrobné zariadenia.  

Operational head office functions  

Vymedzenie operational head office functions v návrhu vychádza podľa autorov 

z existujúcej judikatúry. Autori odkazujú na Mevorachovej analýzu rozhodnutí 

európskych súdov v medzinárodných insolvenčných veciach, ktorá sa zaoberala aj 

rozborom kľúčových faktorov rozhodných pri určovaní COMI v súdnej praxi. Na 

základe jej výsledkov návrh konštatuje, že v analyzovaných rozhodnutiach bolo vo 

väčšine prípadov COMI určené na základe operational head office testu. V menšom 

rozsahu potom súdy pracovali s podobnými pojmami ako sú business operations alebo 

operational head office and business operations. Konkrétne komentár k návrhu uvádza 

rozhodnutia predovšetkým britských a francúzskych súdov (Daisytek, Eurotunnel, 

Collins & Aikman a Rover), z ktorých čerpá súpis faktorov dôležitých pre určenie 

COMI. Komentár sa však obmedzuje len na výpočet jednotlivých kritérií použitých 

v jednotlivých kauzách bez ich ďalšej analýzy.  

Medzi tieto faktory patrí: 

 miesto strategického, finančného a operatívneho manažmentu,  

 financovanie dcérskych spoločností vykonávané ústredím (faktoringová 

zmluva),  

 finančné informácie (účtovníctvo) zostavené v súlade s požiadavkami 

holdingovej spoločnosti (nie podľa požiadaviek každej dcérskej spoločnosti),  

 nemožnosť dcérskych spoločností uskutočňovať obchody nad určitú sumu 

bez súhlasu materskej spoločnosti,  

 správa hotovosti (cash management) a skupinové financovanie (pooling 

functions), 

 absencia rozpočtovej autonómie,  

 nábor všetkých vedúcich zamestnancov dcérskej spoločnosti po konzultácii 

s materskou spoločnosťou,  

 vedúcich zamestnancov menuje a odvoláva materská spoločnosť,  

 všetky informačné technológie a podporu vykonáva materská spoločnosť, 
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 viac ako 70 % nákupov dojednáva materská spoločnosť,  

 absencia nezávislého obchodu dcérskych spoločností, 

 faktory týkajúce sa brandingu, stratégie a vzhľadu výrobkov, 

 spoločnosť, napriek presunu zapísaného sídla, naďalej vlastní významný 

nehnuteľný majetok v mieste pôvodného sídla a stále tam má významné 

povinnosti týkajúce sa jej činnosti, 

 neprípustnosť podvodného premiestnenia operačného ústredia (operational 

headquarters), 

 neakceptácia presunu zapísaného sídla bez premiestnenia výkonu 

podnikateľskej, manažérskej, administratívnej a organizačnej činnosti, 

 miesto činnosti, majetku a záväzkov najmä voči zamestnancom, 

 platenie daní a DPH registrácia, 

 miesto výrobných zariadení, miesto kde je dovážaný materiál a kde sú 

udržiavané právne vzťahy s dodávateľmi. 

Uvedenú konštrukciu tak nemožno považovať za úplne zrozumiteľnú. Predovšetkým 

je chybou, že korektív key functions nie je obsiahnutý v samotnom texte návrhu, ale 

uvádza sa až v komentári. Aj keď je možné key functions považovať v zásade za 

podmnožinu head office functions, domnievam sa, že by bolo správne zahrnúť toto 

kritérium do textu návrhu, ak má koncept key functions predstavovať v podstate ďalší 

faktor, ktorý je spôsobilý určiť COMI v inom mieste, než sa nachádajú head office 

functions. 

Rovnako problematický je vzťah medzi key functions a head office functions. Ako 

sme už naznačili vyššie key functions by mohli predstavovať podmnožinu head office 

functions. Porovnaním zoznamu jednotlivých kritérií vidíme, že jednotlivé kritériá 

v týchto dvoch skupinách sa svojím významom k sebe blížia (napr. miesto vnútornej 

správy a finančného a strategického rozhodovania zodpovedá miestu strategického, 

finančného a operatívneho manažmentu). Všetky key functions tak sú obsiahnuté 

v zozname head office functions. Ak zohľadníme účel key functions, ktoré predstavujú 

výnimku z použitia všeobecných kritérií head office functions testu, z uvedeného plynie, 

že by konštrukcia kritérií použitá v návrhu mala predstavovať istý spôsob 

štrukturalizácie a hierarchizácie head office functions. Z head office functions by tak 
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mali mať key functions nadriadené postavenie a pri určovaní COMI by mali mať väčšiu 

váhu.  

Neznamená to však, že by posúdenie key functions postačovalo na určenie COMI. 

Text komentára (slová „ ...a centre of main interests may be established in a jurisdiction 

other than the place of a debtor’s operational head office functions,“ zvýraznenie 

doplnené) naznačuje skôr fakultatívne použitie testu key functions v takom zmysle, že 

key functions nevylučujú použitie ostatných kritérií spomedzi head office functions. 

I naďalej je tak nutné tieto faktory vyhodnocovať komplexne a vo vzájomnej súvislosti. 

Analýzou zoznamu key functions zisťujeme, že spomedzi kritérií pre určovanie 

COMI sú rozhodujúce faktory, ktoré predstavujú miesto riadenia a rozhodovania, 

miesto kontaktu s tretími osobami a miesto, kde sa nachádzajú záväzky a majetok. 

Uvedené kritériá sú opäť uvedené bez nejakého hierarchického usporiadania. I tieto 

kritéria je tak potrebné pri určovaní COMI posudzovať vo vzájomnej súvislosti 

a previazanosti a prihliadnuť k všetkým rozhodným okolnostiam.  

Je možné predpokladať, že posúdením všetkých týchto okolností je tak možné 

spravodlivo určiť COMI v mieste, ku ktorému má dlžník najužší vzťah. Výsledok 

takejto analýzy však bude vždy značne neistý a závislý na subjektívnom hodnotení. 

Autorom je možné vyčítať, že sa zamerali len na zhrnutie doterajšej judikatúry SD 

EÚ a európskych súdov, ktorá ešte k tomu nie je ani príliš jednotná. Nevyužili tak šancu 

upraviť COMI podrobnejšie a jednoznačnejšie prostredníctvom legislatívy. Otázky 

spojené s nejednoznačnosťou COMI musí vyriešiť legislatíva a SD EÚ ju v tejto úlohe 

nemôže nahradiť.  

Tieto nedostatky sú však s kritériom COMI tak, ako je ustanovené v súčasnom znení 

Nariadenia i v návrhu INSOL, imanentne spojené. COMI je založené na rôznorodých 

kritériách, ktoré sú často protichodné. Využitie elektronických prostriedkov pri riadení 

a správe spoločností a pri uzatváraní zmluvných vzťahov navyše spôsobuje, že miesto, 

odkiaľ je spoločnosť riadená, je zložité určiť a mobilita, ktoré tieto prostriedky 

umožňuje vedie k tomu, že uvedené faktory sa môžu veľmi rýchlo meniť. Ďalšia 

podrobnejšia a kauzisticky vyčerpávajúcejšia úprava by tak nemusela byť schopná 

uvedené faktory postihnúť a v dôsledku by nemusela byť schopná prispieť k právnej 
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istote. Otázkou tak zostáva, či nie je vhodnejšie nahradiť súčasnú úpravu založenú na 

značnej miere subjektivity, kritériom registrovaného sídla ako nevyvrátiteľnej 

domnienky. Takto stanovené COMI by síce na jednej strane obmedzovalo vzťah dlžníka 

ku konkrétnemu miestu, na ktoré sa viaže jeho činnosť. Na druhej strane by však mohlo 

byť v každej chvíli jednoznačne a jednoducho určené a umožňovalo by zohľadniť 

prípadné náklady či riziká spojené s medzinárodnou právomocou pri uzatváraní 

a nastavovaní právnych vzťahov. Ochrana pred účelovou zmenou COMI by mohla 

fungovať na obdobných princípoch ako s použitím súčasnej úpravy COMI. 

8.2. COMI v návrhu Európskej Komisie 

Návrh obsahuje bližšie vymedzenie COMI pre fyzické osoby. Snaží sa pridržiavať 

koordinačných snáh na pôde UNCITRAL.
181

 Výslovne stanoví podmienky, za ktorých 

je možné domnienku COMI v mieste registrovaného sídla vyvrátiť. Ako uvádza správa 

Komisie, v tejto úprave preberá text rozsudku vo veci Interedil. 

Návrh ďalej stanoví povinnosť insolvenčného súdu preskúmavať svoju príslušnosť 

k zahájeniu konania ex officio. 

V súlade s rozsudkom Interedil návrh Komisie stanoví, že nie je možné vyvrátiť 

domnienku zapísaného sídla, ak sa miesto riadenia a kontroly nachádza v mieste 

registrovaného sídla. 

Návrh Komisie preberá závery judikatúry SD EÚ
182

 a umožňuje súdu, ktorý zahájil 

insolvenčné konanie, rozhodovať o nárokoch priamo súvisiacich s insolvenčným 

konaním, ako napríklad žaloby proti zneužitiu práva (anti avoidance actions).  

8.3. COMI v Modelovom zákone UNCITRAL 

COMI má podobne ako v Nariadení kľúčový význam pre medzinárodnú právomoc 

v cezhraničnej insolvencii. Pri voľbe kritéria COMI sa autori Modelového zákona 

inšpirovali úpravou obsiahnutou v návrhu Európskeho dohovoru z polovice 90. rokov. 

Modelový zákon však rovnako ako Nariadenie neobsahuje definíciu COMI v pravom 
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zmysle slova, a preto sa pri jeho výklade a aplikácii právnická verejnosť stretáva 

s podobnými ťažkosťami ako pri aplikácii Nariadenia. 

Atkins konštatuje, že rozhodovanie v prípadoch, keď sa COMI nachádza mimo 

miesto registrovaného sídla, nie je konzistentné a prístup súdov je nejednotný 

a nepredvídateľný napriek ustanoveniu článku 8 Modelového zákona, ktorý stanoví, že 

Modelový zákon je potrebné aplikovať s ohľadom na jeho charakter dokumentu 

medzinárodného práva, avšak s cieľom jeho jednotného výkladu vo všetkých 

zúčastnených štátoch.
183

 

Aj tieto skutočnosti viedli k tomu, že sa koncept COMI stal predmetom diskusií 

v rámci rokovania 42. stretnutia Pracovnej skupiny V, ktoré sa uskutočnilo vo Viedni 

pred koncom roku 2012.
184

 

V rámci tohto rokovania sa Pracovná skupina uzniesla na niektorých aspektoch, 

ktoré podrobnejšie charakterizujú COMI a jeho výklad. Pracovná skupina podrobnejšie 

vymedzila základné atribúty COMI umožňujúce osobám, ktoré prichádzajú do styku 

s dlžníkom (tj. predovšetkým veriteľom), určiť pravdepodobné miesto, kde bude 

insolvenčné konanie zahájené.
185

 Správa Pracovnej skupiny ďalej stanovuje, ktoré 

faktory sú rozhodujúce pre určenie COMI, resp. vyvrátenie domnienky registrovaného 

sídla v prípade, že nie je isté, či sa COMI nachádza v štáte registrovaného sídla. 

Pracovná skupina sa zhodla na nasledujúcich najzásadnejších faktoroch ako 

rozhodujúcich pre určenie COMI. Tieto faktory je podľa znenia správy potrebné 

posudzovať komplexne a vo vzájomnej súvislosti: 

i) miesto, ktoré je zistiteľné veriteľmi, 

ii) miesto, kde prebieha výkon hlavnej správy dlžníka. 
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Ako menej dôležitý faktor, ktorý ale môže v niektorých prípadoch slúžiť ako 

užitočná pomôcka stanoví miesto, kde sa nachádzajú najdôležitejšie aktíva dlžníka, 

alebo kde prebiehajú jeho najzásadnejšie činnosti. 

Pracovná skupina uprednostnila odkaz na veriteľov dlžníka pred širším pojmom 

tretie strany. Pri vymedzení druhého rozhodujúceho faktoru si z diskutovaných 

možností vybrala kritérium hlavnej správy (ďalšie zvažované možnosti, ktoré pracovná 

skupina odmietla zahrnúť do zoznamu najzásadnejších faktorov, boli miesto 

manažmentu alebo miesto operácií). 

V prípade, že posúdenie kritérií v bodoch i) a ii) neprinesie jednoznačnú odpoveď na 

otázku, kde sa nachádza COMI dlžníka, je potrebné prihliadnuť k ďalším faktorom 

týkajúcim sa podnikania dlžníka. Pracovná skupina stanovuje orientačný zoznam týchto 

faktorov. Tento zoznam však nie je úplný a je možné prihliadnuť aj k iným 

okolnostiam. Priorita a váha, ktorú je nutné týmto faktorom prikladať zámerne nie je 

v Správe Pracovnej skupiny určená a je potrebné ich určiť podľa konkrétnych okolností 

daného prípadu. 

Je nutné oceniť, že UNCITRAL reaguje na nedostatky súčasnej úpravy Modelového 

zákona. Stanovenie podrobnejších kritérií pre určenie COMI je určite vhodný krok 

k zaisteniu vyššej predvídateľnosti a právnej istoty v prípadoch cezhraničnej 

insolvencie. Ako hlavné kritérium pre určenie COMI stanovuje miesto hlavnej správy 

dlžníka, ak je toto miesto zistiteľné tretími stranami. Ak nie je možné COMI určiť 

podľa tohto kritéria, je potrebné prihliadnuť k ostatným faktorom. 

Je vhodné, že UNCITRAL určuje aspoň určitú hierarchizáciu medzi jednotlivými 

faktormi. Priorita miesta hlavnej správy tak môže uľahčiť určiť COMI 

v jednoznačnejších a menej zložitých prípadoch. Oproti návrhu INSOL je tak 

vymedzenie UNCITRALU usporiadanejšie a v konečnom dôsledku i určitejšie. Zároveň 

je vymedzenie COMI v Správe Pracovnej skupiny dostatočne pružné na to, aby bolo 

schopné postihnúť zložitejšie prípady určovania COMI a umožňuje zohľadniť všetky 

relevantné okolnosti.  

Naďalej však COMI zostáva pojmom neurčitým, nejednoznačným a značne 

závislým na skutkovom stave a možnosti ho zistiť či posúdiť. Tento fakt prináša na 
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jednu stranu možnosť prihliadať pri určovaní COMI ku všetkým okolnostiam prípadu 

a zohľadniť ekonomickú podstatu výkonu dlžníkovej činnosti. Na druhú stranu koncept 

COMI neposkytuje dostatočnú právnu istotu a predvídateľnosť do týchto vzťahov. 

V uvedenom rozpore medzi týmito dvomi požiadavkami sa osobne prikláňam na stranu 

právnej istoty, a preto zastávam názor, že je vhodnejšie COMI nahradiť nevyvrátiteľnou 

domnienkou registrovaného sídla, ako vykladám v kapitole 7.  

8.4. Úprava insolvencie skupín 

8.4.1. Skupiny v návrhu INSOL 

Na rozdiel od doterajšej úpravy medzinárodného insolvenčného konania návrh 

obsahuje podrobnú reguláciu venovanú insolvencii skupín. Návrh však nie je založený 

na zásade jednotného COMI celej skupiny. Namiesto toho stanoví pravidlá pre 

koordináciu konaní vedených proti materskej a dcérskym spoločnostiam na obdobných 

princípoch ako sú upravené vzťahy medzi hlavným a vedľajším konaním. Za týmto 

účelom návrh zavádza pojem skupinové hlavné konanie (group main proceedings). 

podriadené jurisdikcii konečnej materskej spoločnosti (ultimate parent company). Táto 

koordinácia však neznamená zmenu zásady, že k spoločnostiam v rámci skupiny sa 

pristupuje ako k separátnym entitám s oddeleným majetkom. Naopak, hmotneprávnu 

konsolidáciu pripúšťa návrh len vo výnimočných prípadoch.
186

 

Návrh teda počíta s vedením samostatných hlavných konaní proti jednotlivým 

spoločnostiam zo skupiny v mieste ich COMI. Tieto konania však majú byť 

koordinované na úrovni konania proti konečnej materskej spoločnosti vedeného 

v mieste COMI konečnej materskej spoločnosti. Insolvenční správcovia v jednotlivých 

konaniach budú povinní vzájomne spolupracovať. Hlavný insolvenčný správca skupiny 

(resp. konečnej materskej spoločnosti) bude oprávnený zasiahnuť do insolvenčného 

konania proti dcérskej spoločnosti obdobným spôsobom, ako je insolvenčný správca 

v hlavnom konaní oprávnený zasahovať do vedľajšieho konania. Hlavný insolvenčný 

správca skupiny bude ďalej oprávnený požiadať o zastavenie insolvenčného konania 

proti dcérskej spoločnosti či navrhnúť reorganizačný plán. 
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Uvedená úprava sa však použije, len ak sa v insolvencii ocitne dcérska spoločnosť 

spoločne s konečnou materskou spoločnosťou. Insolvencia len jednej z týchto 

spoločností tak nemá vplyv na insolvenciu ostatných spoločností. 

Skupina spoločností podľa návrhu je zoskupenie spoločností zložené z materskej 

a dcérskych spoločností. Spoločnosť zo skupiny predstavuje materskú alebo dcérsku 

spoločnosť, proti ktorej je zahájené insolvenčné konanie.  

Definícia materskej spoločnosti vychádza zo Siedmej smernice
187

 s istými 

odchýlkami. Materskou spoločnosťou je spoločnosť, ktorá má v inej spoločnosti 

väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov. V prípade, že žiadna 

spoločnosť nespĺňa túto podmienku, je rozhodujúce oprávnenie spoločnosti (ktorá je 

akcionárom alebo spoločníkom spoločnosti) menovať členov správnych, manažérskych 

a dozorných orgánov. Ak nie je možné určiť materskú spoločnosť podľa vyššie 

uvedených pravidiel, je materskou spoločnosťou spoločnosť – akcionár alebo spoločník 

– ktorý je podľa ovládacej zmluvy, spoločenskej zmluvy alebo stanov, oprávnený 

vykonávať rozhodujúci vplyv. Zároveň platí, že materská spoločnosť určitej spoločnosti 

je zároveň materskou spoločnosťou dcérskych spoločností tejto určitej spoločnosti.  

Konečná materská spoločnosť predstavuje materskú spoločnosť, ktorá má COMI 

v EÚ, a proti ktorej je vedené insolvenčné konanie podľa Nariadenia. Zároveň platí, že 

táto spoločnosť nemá materskú spoločnosť s COMI v EÚ. Dcérske spoločnosti sú 

definované ako spoločnosti vlastnené alebo kontrolované materskou spoločnosťou.  

 Uvedená úprava sa však týka len tých spoločností zo skupiny, ktoré majú COMI na 

území EÚ. Spoločnosti s COMI mimo EÚ tak nebudú podliehať koordinácii podľa 

ustanovení o skupinovom insolvenčnom konaní. Konečná materská spoločnosť je 

materskou spoločnosťou všetkých dcérskych spoločností v skupine. Z toho plynie, že 

v trojstupňovej štruktúre spoločností („babička – dcéra – vnučka“), v ktorej prostredná 

spoločnosť („dcéra“) má COMI mimo EÚ, je možné viesť insolvenčné konania podľa 

Nariadenia proti „babičke“ a „vnučke“. Tieto insolvenčné konania zároveň budú 

koordinované podľa ustanovení o insolvencii skupín. Skupinové hlavné insolvenčné 

konanie pritom bude predstavovať konanie vedené proti „babičke“. 
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Je možné zhrnúť, že návrh zavádza osobitný druh koordinácie insolvenčných konaní 

vedených proti spoločnostiam v skupine. Vedúce postavenie medzi týmito konaniami 

má hlavné skupinové insolvenčné konanie vedené proti konečnej materskej spoločnosti 

s COMI na území EÚ. Takejto skupinovej koordinácii potom podliehajú všetky konania 

vedené proti ostatným (i nepriamym) dcérskym spoločnostiam v skupine, ak sa ich 

COMI nachádza na území EÚ. Ďalej platí, že tejto koordinácie sa účastnia len 

spoločnosti zo skupiny, proti ktorým bolo zahájené insolvenčné konanie.  

Komentár k návrhu podáva zdôvodnenie zvoleného prístupu a vysvetľuje aké 

dôvody viedli autorov k zvolenej úprave. Predovšetkým je cieľom novej úpravy 

napomôcť ekonomicky výhodnejšiemu riešeniu úpadku v prípadoch kedy sú majetok 

alebo aktivity spoločností prepojené v takej miere, že ich oddelenie by viedlo k zníženiu 

hodnoty majetku resp. výťažku insolvencie. Ako príklad komentár uvádza majetok 

a práva v oblasti výskumu a vývoja vlastnený rôznymi spoločnosťami zo skupiny. 

Jednotlivé zložky majetku môžu byť lepšie hospodársky využiteľné v spojení 

s ostatnými zložkami, ktoré vlastnia iné entity v skupine. V takom prípade by vedenie 

separátnych insolvenčných konaní mohlo viesť k disintegrácii podnikateľskej činnosti 

a v konečnom dôsledku by znižovalo výnos veriteľov.
188

 

Návrh však nestanovuje jednotné insolvenčné konanie pre celé skupiny. Nestojí ani 

na zásade, že všetky spoločností v skupine majú jednotné COMI v mieste COMI 

konečnej materskej spoločnosti. Takýto prístup komentár odmieta s odôvodnením, že 

by sťažoval možnosť veriteľov dcérskych spoločností určiť COMI svojho dlžníka.
189

 Za 

účelom určenia COMI by veriteľ musel preskúmavať štruktúru skupiny. Uvedený 

prístup by okrem toho spôsoboval ťažkosti v prípadoch, kedy by sa ocitli v insolvencii 

len niektoré spoločnosti zo skupiny.  

Ak by bola súdna právomoc stanovená v mieste ústredia skupiny pre všetky prípady 

bez ohľadu na to, či sa v insolvencii ocitla aj konečná materská spoločnosť, znamenalo 

by to, že by sa aplikovalo lex fori concursus podľa miesta centra skupiny aj v prípade, 

kedy by v insolvencii ocitla čo i len jediná dcérska spoločnosť. Na druhej strane, 

stanovenie právomoci v mieste centra skupiny len pre prípady, keď sa v insolvencii 
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ocitne viacero spoločnosti zo skupiny by znamenalo nepredvídateľnosť insolvenčného 

režimu, ktorému by daná dcérska spoločnosť mala podliehať. S ohľadom na 

vymedzenie dcérskych spoločností (väčšina hlasovacích práv) by bolo ľahké meniť 

COMI prevodom účasti v spoločnosti v rámci skupiny. Navyše by sa v praxi naďalej 

často viedlo vedľajšie insolvenčné konanie v mieste sídla dcérskej spoločnosti, kde sa 

nachádza jej majetok.
190

 

Navrhovaná úprava sa tak dotýka len spoločnosti v skupine usporiadaných vo 

vertikálnej pyramídovej štruktúre. Aj keď takéto tradičné usporiadanie spoločností 

v skupine predstavuje v najčastejší model, spoločnosti môžu byť v praxi začlenené do 

skupiny s rozmanitejšou štruktúrou a s omnoho voľnejším usporiadaním založenom na 

koordinovanej ekonomickej spolupráci. I v takýchto štruktúrach pritom môžu 

spoločnosti dosahovať určitý stupeň manažérskej kontroly a koordinácie činnosti 

skupiny. Mevorach uvádza ako príklad takejto skupiny sieť spriaznených spoločností 

bez zjavnej holdingovej spoločnosti navzájom poprepájaných prostredníctvom 

vlastníctva podielov a previazaných manažérskych funkcií (interlocking 

directorships).
191

 Na uvedené štruktúry však navrhovaná úprava nedopadá. 

Navrhovaná úprava sa vzťahuje na skupiny zložené z právnických osôb. Sesterské 

spoločnosti, ktoré sú obe vlastnené či kontrolované fyzickou osobou (osobami) tak 

koordinácii insolvenčných konaní nebudú podliehať. Ďalšou zo štruktúr, ktoré 

Mevorach uvádza je tzv. twin-holding structure, v ktorej je podnik organizačne 

rozdelený tak, že je riadený niekoľkými manažérskymi orgánmi.
192

 

8.4.2.  Skupiny v úprave UNCITRAL a Medzinárodného insolvenčného 

inštitútu 

V porovnaní s ostatnými dokumentmi týkajúcimi sa medzinárodnej právomoci 

v insolvenčnom konaní je pojem skupiny v návrhu vymedzený značne úzko. 

Legislatívne pokyny UNCITRAL venované skupinám vymedzujú skupinu ako „dva 

alebo viac podnikov, ktoré sú prepojené prostredníctvom kontroly alebo podstaného 
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vlastníctva“.
193

 Podnik pritom predstavuje jednotku vykonávajúcu ekonomickú činnosť 

bez ohľadu na právnu formu, ktorá zároveň je spôsobilá podliehať insolvenčnému 

konaniu. Kontrolou sa rozumie schopnosť priamo alebo nepriamo určovať operačnú 

a finančnú politiku podniku.
194

 Pokyny UNCITRAL pristupujú k skupine ako k jednej 

entite – ekonomickej jednotke zdôrazňujúc hľadisko ekonomickej integrácie podnikov 

v skupine.
195

 Namiesto formálnych znakov tak pokyny zdôrazňujú funkčné hľadisko 

a tak pod pojem skupiny zahŕňajú omnoho širšie spektrum subjektov v náväznosti na 

usporiadanie vzťahov v rámci skupiny.
196

 

Obdobné pokyny pripravené na pôde Medzinárodného insolvenčného inštitútu 

vymedzujú nadnárodnú skupinu podnikov ako „spoločnosti usadené vo viacerých 

štátoch, ktoré sú prepojené určitou formou priamej či nepriamej kontroly alebo 

vlastníctva a prostredníctvom tohto spojenia sú ich podniky centrálne kontrolované 

alebo koordinované“.
197

 Okrem princípu kontroly používajú tieto pokyny aj hľadisko 

koordinácie. V porovnaní s kritériom kontroly, ktoré môže byť v zásade poznateľné 

z vonkajších znakov, je kritérium koordinácie založené na vnútornom faktickom 

usporiadaní vzťahov v skupine a faktickom jednotnom postupe. Zohľadnením tohto 

kritéria sa bude pojem skupina zahŕňať značne širokú škálu spoločností často aj 

s pomerne voľnými formálnymi väzbami. 

8.4.3. Skupiny v odporúčaniach Európskeho parlamentu  

V porovnaní s návrhom INSOL počítajú odporúčania Európskeho parlamentu pre 

Komisiu týkajúce sa insolvenčného konania variantnú úpravu insolvencie skupín pre 

centralizované a decentralizované skupiny.
198

 Pre centralizované by podľa odporúčaní 

malo byť zavedené jednotné konanie v mieste ústredia skupiny, ak to dovoľuje jej 

vlastnícka a funkčná štruktúra. Pripúšťa sa aj výnimočná hmotneprávna konsolidácia. 
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V prípade decentralizovaných skupín Parlament navrhuje úpravu na obdobných 

princípoch ako návrh INSOL.  

Ani Parlament ani INSOL ale nenavrhujú úpravu pre prípad, že v rámci skupiny 

neexistuje jednotné ústredie či koordinačné centrum, tj. napríklad COMI materskej 

spoločnosti viacerých dcérskych spoločností sa nachádza mimo EÚ, alebo na území EÚ 

neexistuje žiadna spoločnosť, ktorú by bolo možné označiť ako materskú, prípadne je 

možné v skupine naopak identifikovať viacero materských spoločností. V takom 

prípade by bolo nutné pristupovať k týmto entitám oddelene a koordinácia konaní by 

nebola možná, resp. do úvahy by prichádzal len postup podľa medzinárodného práva 

súkromného. 

8.4.4. Skupiny v návrhu Európskej komisie 

Návrh Komisie stanovuje špecifický právny rámec pre členov skupiny. Zachováva 

single entity approach podobne ako súčasné znenie Nariadenia.
199

 Zavádza povinnosť 

koordinácie insolvenčných konaní vedených proti jednotlivým členom skupiny 

analogicky ako pri vedení hlavného a vedľajšieho insolvenčného konania. Spolupráca 

by mala spočívať v možnosti navrhovať jednotný reorganizačný plán, výmene informací 

medzi súdmi a insolvenčnými správcami a vzájomná koordinácia konaní. Insolvenčný 

správca spoločnosti, ktorá prislúcha k skupine je oprávnený byť účastníkom konaní 

vedených proti ostatným spoločnostiam v skupine, náleží mu právo byť vypočutý 

a môže navrhovať zastavenie tohto konania a navrhovať reorganizačný plán.
200

 

Návrh výslovne stanoví, že jeho cieľom nie je meniť doterajšiu prax a prístup 

k vysoko integrovaným skupinám. Odmieta teda jednotné COMI pre celú skupinu. 

Skupinu vymedzuje podobne ako návrh INSOL. Skupinu predstavuje materská 

spoločnosť a jej dcérske spoločnosti. Kritériá pre vymedzenie skupiny predstavujú 

podstatný majetkový podiel, právo menovať členov rozhodovacích orgánov alebo 

rozhodujúci vplyv.
201
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8.4.5. Zhrnutie 

Vymedzenie skupín v jednotlivých dokumentoch medzinárodných organizácií sa 

teda pohybuje v širokom rozpätí. Na jednej strane stojí návrh INSOL, ktorý stanoví 

pomerne striktné kritériá pre zahrnutie určitej spoločnosti do skupiny a na druhej strane 

koncepcia Medzinárodného insolvenčného inštitútu, ktorá definuje skupiny značne 

široko snažiac sa zachytiť ekonomickú realitu fungovania týchto spoločností. Tieto 

návrhy sú výsledkom rozdielnej miery vyváženia požiadaviek na zaistenie právnej 

istoty a relatívne nenáročného posúdenia príslušnosti spoločnosti k skupine a nárokov 

na odrazenie faktického stavu a usporiadania vnútri týchto skupín.  

Príliš úzke vymedzenie skupín spoločností môže viesť k neodôvodneným 

odchýlkam od ekonomickej reality a k rozdielnemu posúdeniu jednotlivých štruktúr, 

ktoré sú vo svojej podstate podobné.
202

 Na druhej strane prílišná snaha o zachytenie 

všetkých možných spôsobov previazanosti spoločností môže ľahko viesť k vágnosti 

a nepredvídateľnosti daných kritérií. 

V súvislosti s požiadavkami právnej istoty, stanovenie pomerne úzko vymedzených 

pravidiel pre začlenenia spoločnosti do skupiny na základe jednoduchých kritérií 

posilňuje právnu istotu a predpokladateľnosť posúdenia príslušnosti k skupine. Rovnako 

však môže zvýšiť právnu istotu tých, ktorí sa usilujú dané ustanovenie obísť a vyhnúť sa 

tak jeho právnym následkom. 

Je možné uzavrieť, že navrhovaná úprava INSOL, podľa ktorej režimu koordinácie 

bude podliehať len pomerne úzko vymedzená skupina spoločností, môže viesť 

k nerovnakému prístupu k skupinám spoločností. Skupiny, ktoré budú fakticky 

integrované, to znamená ich ekonomické rozhodnutia budú vzájomne kontrolované či 

koordinované, avšak nebudú spĺňať formálne požiadavky návrhu tak nebudú 

koordinácii konaní podliehať. V tomto ohľade sa javí ako vhodnejšia úprava pokynov 

UNCITRAL, ktorá viac zdôrazňuje hľadisko ekonomickej integrácie spoločností. Na 

druhej strane s týmto priblížením sa ekonomickej realite je spojené aj nutné rozostrenie 

hraníc skupiny. Z perspektívy určitosti a jednoznačnosti úpravy tak úprava obsiahnutá 

v návrhu INSOL so svojimi striktnými a relatívne jednoduchými kritériami pre 

vymedzenie hraníc skupiny prináša nesporné výhody. Naopak, prístup zvolený 
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v dokumentoch Medzinárodného insolvenčného inštitútu síce ekonomické aspekty 

zohľadňuje v najväčšej miere, no jeho použitie v praxi je o to komplikovanejšie. Okrem 

kritérií vlastníctva a kontroly, operuje aj s konceptom koordinácie. Koordinácia konania 

spoločností v skupine je pri tom pre pozorovateľa nachádzajúceho sa mimo skupinu len 

ťažko zistiteľná a ešte komplikovanejšie dokázateľná. Tým sa pre tretie strany stáva 

posúdenie príslušnosti jednotlivých spoločností do skupiny náročnejšie a omnoho menej 

jednoznačné.    

Je možné súhlasiť, že koordinácia insolvenčných konaní na úrovni materskej 

spoločnosti môže viesť k zvýšeniu efektivity insolvenčného procesu, zvýšiť výnos 

veriteľov či prispieť k zachovaniu ekonomických aktivít dlžníka. Odmietnutie 

jednotného insolvenčného konania pre všetky spoločnosti v skupine môže byť 

prospešné pre dosiahnutie cieľov insolvenčného konania v prípadoch insolvencie skupín 

spoločností s voľnejšou a decentralizovanou štruktúrou. Avšak, ako uvádza komentár, 

i v prípade centralizovaných skupín by zavedenie jednotného COMI pre celú skupinu 

viedlo pravdepodobne k zahájeniu sekundárnych insolvenčných konaní vzhľadom 

k zvyčajnej existencii majetku a prevádzkarne v mieste sídla dcérskej spoločnosti. 

Predvídateľnosť medzinárodnej právomoci v prípade jednotného COMI skupín by tak 

bola rovnako veľmi nízka. 

Je však nutné poznamenať, že v prípade centralizovaných skupín, môže ľahko 

nastať situácia, keď budú mať spoločnosti zo skupiny spoločné COMI v mieste 

centrálnej správy materskej spoločnosti skupiny z toho dôvodu, že head office functions 

týchto dcérskych spoločností budú vykonávané v mieste materskej spoločnosti. 

Mevorach uvádza príklady zo súčasnej praxe, ktoré potvrdzujú, že sa tak často deje za 

použitia súčasného znenia Nariadenia. V niektorých prípadoch sa skupina v insolvencii 

vyhla zahájeniu sekundárnych insolvenčných konaní poskytnutím záruk veriteľom na 

použitie práva platného v mieste prípadného sekundárneho insolvenčného konania.
 203

 

Návrh ďalej nijak neobmedzuje možnosť zahájiť vedľajšie konania proti 

spoločnostiam zo skupiny  v prípadoch keď by to mohlo viesť k nadbytočnej 

partikularizácii insolvenčného konania a dodatočným nákladom. Jediným nástrojom je 
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možnosť sudcu nerozhodnúť o nezahájení sekundárneho insolvenčného konania podľa 

vlastného uváženia s ohľadom na záujmy veriteľov a vhodnej správy majetku.
204

 

V tomto smere bude teda závisieť efektivita insolvenčného procesu na vhodnom 

posúdení sudcov v mieste potenciálneho vedľajšieho konania. S ohľadom na analogické 

použitie ustanovení o vzťahu hlavného a vedľajšieho konania na koordináciu medzi 

konaniami vedenými proti materskej a dcérskej spoločnosti v rámci skupiny ale nie je 

zrejmé, či je sudca oprávnený na základe článku 27 návrhu nezahájiť hlavné 

insolvenčné konanie proti dcérskej spoločnosti zo skupiny. 

8.4.6. Hmotneprávna konsolidácia 

Návrh INSOL pripúšťa hmotneprávnu konsolidáciu len vo výnimočných prípadoch. 

Je obmedzená len na prípady, keď nie je možné prisúdiť jednotlivé majetky, záväzky 

a kontrakty len jednej spoločnosti zo skupiny, to znamená nie je možné určiť, ktorej 

jedinej spoločnosti dané zložky náležia. V prípade, že táto skutočnosť znemožňuje 

vykonať insolvenčné konanie zmysluplnou cestou, môžu zainteresovaní insolvenční 

správcovia a veritelia požiadať o konsolidáciu insolvenčných konaní. Následkom tejto 

konsolidácie sa bude na všetky spoločnosti zahrnuté do konsolidácie nazerať, ako na 

jednu spoločnosť.  

Výnimočnosť tohto postupu je ďalej zdôraznená v komentári, ktorý uvádza, že 

hmotneprávna konsolidácia je prípustná len v situácii, kedy rozdelenie jednotlivých 

zložiek majetku medzi zúčastnené spoločnosti je nemožné. Samotná nutnosť vynaložiť 

vyššie náklady nie je pre povolenie hmotneprávnej konsolidácie dostatočná. 

S hmotneprávnou konsolidáciou je spojená aj strata právomoci dohliadať nad 

priebehom insolvencie zo strany súdu príslušného k rozhodovaniu o insolvencii 

spoločnosti, ktorá má podliehať konsolidácii. O prípustnosti hmotneprávnej 

konsolidácie má rozhodnúť súd, ktorý v dôsledku konsolidácie stratí svoje oprávnenie 

rozhodovať v rámci insolvenčného konania. Zmena súdnej právomoci rovnako 

ovplyvňuje právo použiteľné na dané konanie. Za účelom ochrany veriteľov sa súdu, 

ktorý bude rozhodovať v konsolidovanom konaní, priznáva oprávnenie prijať opatrenia 

za účelom kompenzácie ich zhoršeného postavenia v dôsledku konsolidácie. 
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So zavedením hmotneprávnej konsolidácie ako úplne výnimočného inštitútu je 

možné súhlasiť. Jedná sa o závažný zásah do majetkovej samostatnosti spoločnosti 

v skupine a takýto zásah je oprávnený len v prípade, kedy nie je možné rozlíšiť 

vlastníctvo jednotlivých zložiek majetku a rozdelenie ekonomického prospechu 

v dôsledku prepletených väzieb medzi spoločnosťami. Typicky pôjde o prípady 

solidárneho ručenia, cash poolingových dohôd a podobných inštrumentov uzatváraných 

na úrovni skupiny či jej časti. 

Obdobné ustanovenia o hmotneprávnej konsolidácii ako návrh INSOL obsahujú aj 

odporúčania Európskeho parlamentu a pokyny UNCITRAL. Pokyny UNCITRAL sa 

však od návrhu INSOL a Parlamentu odchyľujú v kritériách prípustnosti, keď 

hmotneprávnu konsolidáciu pripúšťajú aj v situácii, keby si oddelenie jednotlivých 

prepojených zložiek a zodpovednosti za záväzky vyžadovalo neprimerané náklady 

alebo zdržanie. Návrh INSOL a odporúčania Parlamentu pripúšťajú konsolidáciu len 

v prípade nemožnosti učiniť takéto rozdelenie. Oba druhy kritérií sú relatívne vágne a 

v konkrétnom prípade nemusí byť ľahké určiť, kedy sú náklady a zdržanie už 

neprimerané, kedy sú náklady síce neprimerané ale rozdelenie majetku ešte možné či 

kedy je rozdelenie majetku nemožné a podobne. Náklady a zdržanie s týmto rozdelením 

spojené navyše pravdepodobne budú ťažko odhadnuteľné a predvídateľné. Zdá sa, že 

návrh INSOL a odporúčania Parlamentu tak tým, že odmietajú porovnávanie nákladov 

a prínosov spojených s alokovaním majetku medzi jednotlivé spoločnosti, zameriavajú 

svoju pozornosť na majetok, ktorý je v dôsledku faktických ekonomických vzťahov 

medzi spoločnosťami v skupine skutočne v určitom zmysle skupinovým vlastníctvom  

a jeho rozdelenie medzi spoločnosti v skupine nie je možné určiť vôbec. 
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9. Záver 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať pojem COMI podľa platnej úpravy a súčasnej 

judikatúry SD EÚ. Základnou otázkou tejto analýzy je prípustnosť head office functions 

testu a sila vyvrátiteľnej domnienky zapísaného sídla. V tejto súvislosti sa zdá, že SD 

EÚ považuje domnienku zapísaného sídla za relatívne silnú a možnosť jej vyvrátenia za 

skôr výnimočnú. V judikatúre SD EÚ je však rovnako zrejmý istý posun od rozsudku 

Eurofood, ktorý predstavoval praktické odmietnutie head office functions testu, 

k flexibilnejšiemu prístupu vo veci Interedil, ktorý sa nakoniec presadil i do návrhu 

Komisie. 

Na základe analýzy navrhovaných úprav je potrebné pozitívne hodnotiť vzájomné 

ovplyvňovanie koordinačných snáh, s ktorým súvisí snaha o jednotný či podobný 

prístup k otázkam medzinárodnej insolvencie. Ako nedostatok je navrhovaným 

úpravám možno vytknúť, že sa niekedy až príliš striktne pridŕžajú súčasnej judikatúry 

a tak síce poskytujú cenné zhrnutie súdnej interpretácie práva, no nie vždy dostatočne 

reagujú na otázky, o ktorých súdna prax nemala možnosť rozhodovať. Je však treba 

priznať, že opatrný a do istej  miery minimalistický prístup pri novelizácii predpisov 

medzinárodného insolvenčného práva je v prostredí rozmanitých národných úprav 

a protichodných záujmov pochopiteľný. 

Je možné uzavrieť, že koncept COMI je vhodný hraničný určovateľ predovšetkým 

preto, ako dokáže reflektovať ekonomickú realitu a vystihnúť vzťah dlžníka k určitému 

územiu a jurisdikcii. Na druhej strane táto pružnosť v spojení s nutnosťou vyhodnotiť 

všetky relevantné okolnosti, pričom pri hodnotení relevantných okolností je potrebné 

posúdiť, ktoré z týchto relevantných okolností sú zistiteľné tretími osobami, vedie 

k značnej neurčitosti tohto pojmu. Pojem COMI je tak značne vágny, závislý na 

konkrétnych okolnostiach a jeho určenie vo veľkej miere nepredvídateľné. Z uvedených 

dôvodov zastávam názor, že v prípade právnických osôb je preto vhodnejšie 

uprednostniť právnu istotu a pri určovaní medzinárodnej právomoci vychádzať 

z nevyvrátiteľnej domnienky zapísaného sídla. Domnievam sa, že takáto zmena prístupu 

nepodporuje forum shopping, táto problematika však nie je predmetom diplomovej 

práce. 
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V oblasti insolvencie skupín je nutné hľadať rovnováhu medzi ekonomickou 

realitou a možnosťami a efektívnosťou práva na túto realitu reagovať. I v tejto oblasti 

tak dochádza k stretu požiadaviek na právnu istotu a administratívnu náročnosť i reálnu 

možnosť zistenia rozhodných okolností. V otázke vymedzenia skupiny, kritérií pre 

určenie príslušnosti k skupine i v otázke prípustnosti hmotneprávnej konsolidácie sa javí 

ako najvyváženejší návrh UNCITRAL. 
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Abstrakt: 

Práca sa zaoberá problematikou COMI podľa európskeho Nariadenia o konkurznom 

konaní (ES 1346/2000) v spojení s insolvenciou skupín. Analyzuje výklad pojmu COMI 

podľa súčasného znenia Nariadenia a zásadné rozhodnutia Súdneho dvora Európskej 

únie v tejto oblasti. Pre právnické osoby navrhuje stanoviť domnienku COMI v mieste 

registrovaného sídla ako nevyvrátiteľnú. Práca sa ďalej zameriava na aktuálne návrhy 

na zmenu Nariadenia vo vymedzení COMI a reguláciu insolvencie skupín a 

vyhodnocuje prínos i nedostatky navrhovaných úprav.  

Abstract: 

The thesis deals with COMI issue according to European Insolvency Regulation 

(1346/2000 EC) in connection with insolvency of group of companies. It analyses the 

interpretation of COMI concept under current wording of Regulation and fundamental 

decisions of the Court of Justice of the European Union. It advocates the motion to 

determine the COMI of companies based on irrebuttable presumption of COMI in the 

place of registered seat. Further, the thesis concerns with current proposals for 

amendments to Regulation relating to COMI definition and insolvency of company 

groups and evaluates their benefits and drawbacks. 

Kľúčové slová: COMI, INSOL, insolvencia, Nariadenie o konkurznom konaní, 

skupiny spoločností. 

Key words: COMI, company groups, INSOL, insolvency, Insolvency regulation. 

Názov práce v anglickom jazyku: Topical issues of European insolvency law 


