
Posudek vedoucího diplomové práce – Mezinárodní insolvenční právo 

 

Téma předložené diplomové práce je Mezinárodní insolvenční právo.  

Kolega Martin Šerák se ve své práci, která má rozsah 74 stran a jež byla uzavřena dne 

16.3.2016, zabývá obecnými otázkami mezinárodních insolvenčních řízení, zejména pak 

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

1346/2000 a následně pak jeho recastem tj. novým nařízením Evropského parlamentu a Rady 

č. 2015/848.  

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

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

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

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

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

Autor práci rozdělil třech do logických celků.  

V první části se autor zabývá obecnými otázkami principů mezinárodního insolvenčního 

práva. Jedná se o princip teritoriality a princip univerzality. Autor zde navrhuje i kompromisní 

řešení (str. 8 a násl.), kdy zmiňuje velmi zajímavý model tzv. kontraktačního principu (str. 

10). 

Ve druhé části se autor věnuje nařízení č. 1346/2000, které nejprve popisuje v obecné rovině a 

následně se zaměřuje na otázku COMI. Zabývá se nejprve vymezením COMI fyzických a 

právnických osob a následně pak popisuje problematiku COMI u koncernů, kdy lze ocenit 

zejména dobrý popis koncepčního východiska (str. 25). Analyzuje také judikaturu SD EU 

k otázce COMI, kdy se věnuje především judikátu Eurofood (str. 31 a násl). V této části se 

autor také zabývá i otázkou změny COMI a správně jej označuje za forum shopping (str. 42 a 

násl). 

Ve třetí části své diplomové práce se autor zabývá Vzorovým zákonem UNCITRAL o 

přeshraniční insolvenci, kdy se opět zaměřuje na otázku COMI (str. 62). V této části se autor 

zabývá i recastem insolvenčního nařízení, tj. nařízením č. 2015/848, kdy zejména velmi 

zdařile popisuje změnu v přístupu ohledně určování COMI (str. 68). 

Při zpracování práce prokázal autor znalost z oboru evropského mezinárodního procesního 

práva a ale i z oblasti práva insolvenčního.  

Autorovi se dle mého názoru podařilo velice dobře popsat základní východiska 

mezinárodního insolvenčního práva a dále na tato východiska navázat rozborem základních 



otázek souvisejících s COMI, ale i základními problematickými body ohledně insolvencí 

koncernů.   

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

Výběr literatury považuji za dostatečný.  

 

Na str. 38 autor zmiňuje otázku sídla společnosti jako možného určujícího faktoru pro 

zahájení insolvenčního řízení. Tento svůj názor by měl autor více vysvětlit. 

Na str. 49 autor zmiňuje možnou situaci rozdílného korporátního a insolvenčního statusu. 

Autor by měl vysvětlit možné důsledky této situace. 

 

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

výborně.  

 

V Praze dne 8.4.2016 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


