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1.

Úvod

V době

rozvijící

se

globalizace

a extrémně

intenzivně

běžících

fundamentálních geopolitických procesů, jako především evropská integrace, které
lidská společnost ve svých dějinách ještě nikdy nezažila, mezinárodní právo
soukromé se dostává na kvalitativně novou úroveň jako základ pro vytvoření systému
fungování složitých právně-ekonomických vztahů, nacházejících se občas ve velmi
rozličném právním prostředí a zároveň spojených nově se zakládacími principy
svobody pohybu zboží, služeb a kapitálu v kombinaci s velkou decentralizací řízení
podnikání a umístění aktiv a závazků.
Insolvenční právo je v tomto smyslu jedním z nejdůležitějších indikátorů toho,
jak tento systém právních vztahů funguje, jelikož sama povaha insolvenčního práva je
a priori

konfliktní,

a právě

v insolvenčním

řízení,

které

v podstatě

řeší

mnohofaktorový konflikt, kde dochází k „lámaní chleba“, lze vidět tu hranici, do jaké
míry jsou zájmy stran skutečně chráněny. Insolvenční právo neřeší pouze jednotlivé
právní vztahy, ale jejich komplexní celek.
Jelikož pojem mezinárodního insolvenčního práva je velmi rozsáhlý jak
z hlediska teoretického, tak i z hlediska jeho praktické implementace, vzhledem
k omezenému rozsahu diplomové práce mým cílem není poskytnout vyčerpávající
výklad celého tohoto odvětví práva, ale chtěl bych se soustředit jen na jeho jeden, dle
mého názoru, nejdůležitější aspekt a s větší pozorností ho rozebrat v návaznosti na
geografickou oblast nejbližší České republice, a to v rámci Evropského práva. Tímto
aspektem je princip COMI1, který je hlavním hraničním určovatelem pro zahájení
a vedení hlavního insolvenčního řízení, který paradoxně po velmi dlouhou dobu po
vzniku nejdůležitějšího právního předpisu v této oblasti, a to nařízení Rady (ES)
o úpadkovém řízení2 až do jeho novelizace Nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále také jen „novela
insolvenčního nařízení“), nebyl definován jinak než judikaturou Soudního dvoru
1

2

Tzv. Centre Of Main Interests – anglická zkrátka pojmu centra hlavních zájmů dlužníka.
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.05.2000 o úpadkovém řízení. Dále Insolvenční nařízení.
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Evropské unie (dále také jen „SDEU“) a názorem odborné veřejností.
V této práci bych chtěl také popsat, jak se mezinárodní a zejména evropské
insolvenční právo vyvíjelo během druhé poloviny dvacátého století před vznikem
insolvenčního nařízení a jak se vyvíjelo dál po dobu jeho účinnosti, hlavně
v návaznosti na uchopení principu COMI a s přehledem toho, co můžeme očekávat po
jeho novelizaci.
Samozřejmě kromě pojednání o principu COMI se ve své práci budu snažit
poskytnout stručný přehled struktury, hlavních zásad fungování insolvenčního
nařízení a také jeho novely. Rovněž alespoň v hlavních rysech se budu snažit ukázat,
jak se princip COMI definuje trochu odlišně od evropské legislativy, například
v systému UNCITRAL3, a jaké jsou teoretickoprávní názory na jeho definici
a aplikaci.

2.

Teoretické

modely

řešení

úpadku

v Mezinárodním

insolvenčním právu
Alespoň

základní

pochopení

teoretických

přístupů

k mezinárodnímu

insolvenčnímu právu je velmi důležité z hlediska následného pochopení jeho vývoje,
otázek, které se snaží řešit jeho kodifikace, a problémů, se kterými se úprava
mezinárodního insolvenčního práva setkává.
Rovněž je zásadní pochopit, do jaké míry je rozdílná národní úprava
insolvenčního práva a zároveň v čem je podobná. I jen v evropském prostoru, který je
poměrně homogenní, Wessels4 zmiňuje několik zásadních faktorů odlišností
insolvenční úpravy, takových jako např. odlišnost kulturních tradic, uspořádání trhu,
rozdílnost v právních systémech nebo dokonce i v samotných cílech insolvenčního
řízení. Můžeme si představit, nakolik výrazněji tyto faktory působí v širším
mezinárodním prostoru.
3

United Nations Commission on International Trade Law
WESSELS, B. Europe Deserves a New Approach to insolvency Proceedings, European Company
Law. 2007, vol. 4, no. 6, s. 253–254.
4
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Nemůžeme k tomu však neuvést, že samotná podstata insolvenčního řízení
a okolností, které insolvenční řízení přirozeně doprovázejí, ve své podobizně, i když
občas modifikované, zakládají rysy insolvenčního řízení, které jsou pro různé národní
úpravy shodné. Především z důvodu, že v insolvenčním řízení probíhá rozdělení
majetku dlužníka zpravidla nedostačujícího pro úplné uspokojení pohledávek všech
věřitelů, je žádoucí společný princip neboli princip kolektivity, který někteří autoři
spojují s principem „common pool“5, tedy situací, kde věřitelé konají nikoliv
samostatně, ale výhradně společně a čerpají ze stejného zdroje, čímž mají dosáhnout
větší efektivity řešení úpadku6. Z tohoto lze odvodit i zásadu rovného zacházení
s věřiteli (pari passu), která je však zásadou spíše deklarovanou, jelikož národní
úpravy postavení různých druhů věřitelů docela intenzivně modifikují.
V množství národních úprav, kde se rozdílnosti a společné rysy insolvenčního
řízení dost zajímavým způsobem prolínají, přichází otázka, jak najít ten správný
model přeshraničního řešení úpadku.
Ve věci účinků insolvenčního řízení, zahájeného v jednom státě, na území
jiných států, kde se nachází majetek dlužníka, teorie identifikuje základní přístupy:
universalismus a teritorialismus. Jako vždy u řešení tak mnohofaktorových problémů,
mezi které insolvenční řízení s mezinárodním prvkem bezpochyby patří, není nikdy
možné

mluvit

o nějakém

vyhraněném

funkčním

ideálním

modelu,

a tak

universalistické a teritorialistické modely jsou spíše teoretickými směry než
praktickou příručkou. Např. LoPucki mluví o universalismu a jeho opaku
teritorialismu jako o vědeckém paradigmatu7. Jejich praktickou formou jsou modely
modifikovaného universalismu a spolupracujícího teritorialismu. Někteří autoři mluví

5

ISRAEL, J. European Cross-Border insolvency regulation: A study of Regulation 1346/2000 on
Insolvency Proceedings in the Light of a Paradigm of Co-Operation and Comitas Europea. Antwerpen
– Oxford, 2005, s. 205–207 s odkazem na JACKSON T.H., The Logic and Limits of Bankruptcy Law,
Beard Books, Washington DC, 2001.
6
BLOCK-LIEB, S., Fishing in muddy waters: clarifying the common pool analogy as applied to the
standard for commencement of a bankruptcy case, The American University Law Review, Vol. 42:337,
1993, s. 343–344
7
LOPUCKI, L. M., Cooperation in international Bankruptcy: A Post – Universal Approach”, Cornell
Law Review, č. 86, 1999, s. 699.
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tedy o čtyřech modelech řešení úpadku8. Spíš jako samostatný názor bych zmínil
teorii kontraktualismu. Stručný popis všech zmíněných teorií dáváme v následujících
článcích a pak dále uvidíme, jak se tyto principy promítly ve vývoji a současném
stavu evropského insolvenčního práva.
2.1. Teritorialismus
Teorie teritorialismu dává přednost národním právním úpravám a v podstatě
rozděluje insolvenční řízení na soubor nezávislých řízení, zahájených v každém
jednotlivém státě s účinky omezenými pouze na území těchto států. Jak budeme
probírat v dalších kapitolách, je zajímavé, jak snaha o zachování svrchovanosti státu,
i přes všemi uznávané nedostatky teritorialismu v podmínkách současného světa,
velmi dlouhou dobu bránila přijetí jediných pravidel dokonce i pro evropskou
přeshraniční insolvenci. Mezi tyto velice vážné nedostatky patří především nemožnost
pojmout majetek úpadce jako celek a v zásadě předpokládaný likvidační charakter
takovéhoto teritoriálně omezeného řízení.
2.2. Universalismus
Opakem principu teritorialismu je universalistická teorie, která předpokládá,
že insolvenční řízení probíhá formou řízení, dotýkajícího se všeho majetku úpadce
bez teritoriálního omezení, s jediným příslušným soudem, a s tím, že účinky
rozhodnutí takového soudu jsou bez omezení platné ve všech státech.
I když se na první pohled zdá, že se jedná o velmi účinnou a efektivní formu
řešení úpadku především díky své celistvosti, možnosti použití restrukturalizačních
postupů a celkové jednoduchosti ve srovnání s řízením probíhajícím formou většího
množství souběžných na sebe nenavazujících řízení, jak to nabízí teritorialistická
teorie, i tady, až se pustíme alespoň trochu do představy praktického použití
universalistického přístupu, hned vidíme, že se rovněž jedná pouze o idealistickou

8

TRAUTMAN, D.T., WESTBROOK, J.L. and GAILLARD, E., Four Models for International
Bankruptcy, The American Journal of Comparative Law, Vol. 41, No. 4 (Autumn, 1993), pp. 573–625
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teorii. Použitelnost takového přístupu předpokládá naprostou provázanost národních
právních soudních systémů ve věci přístupu k řešení úpadku (u samotného zahájení
řízení, řazení věřitelů apod.) a také ve věci uznání a výkonu rozhodnutí cizího soudu.
Rovněž se jeví velmi idealistickou možnost všech věřitelů hlásit se u jednoho řízení,
při tom, že například pro mnohé věřitele kvůli procesním komplikacím
a neodůvodněným nákladům to může znamenat de facto odepření možnosti se řízení
zúčastnit. Z důvodu ochrany práv věřitelů okamžité otázky vyvolává i způsob
stanovení hraničního určovatele pro stanovení příslušného soudu pro řízení, kdy tento
určovatel hraje naprosto klíčovou roli a má být přijatelným pro všechny věřitele a být
pro ně jasně pochopitelným a spravedlivým.
2.3. Teorie modifikované universality
Jak je patrné už ze samotného názvu této teorie, jedná se o modifikaci principu
universalismu. Wessels pojmenoval tento princip jako „kombinovaný model“9. Hned
úvodem můžeme říct, že princip modifikovaného universalismu je teorií, která je
nejvíce

používaným

modelem

při

řešení

úpadku

s mezinárodním

prvkem

v současném světě. Tento princip je základem jak evropského Insolvenčního nařízení
a jeho novelizací, které budeme podrobněji probírat dále, tak i osnovou vzorového
zákonu UNCITRAL, který i přes svou nezávaznou formu výrazně ovlivňuje národní
úpravy řady zemí včetně takových jako USA a Velká Británie.
Podstatou modifikovaného universalismu je, že kromě jednoho hlavního řízení
připouští i takzvaná vedlejší řízení, která mají pouze omezené teritoriální účinky
a dávají možnost účinněji chránit práva určitých místních věřitelů.
2.4. Spolupracující teritorialismus
U spolupracujícího teritorialismu se také jedná o modifikovanou formu
jednoho ze základních modelů, tedy v tomto případě – teritorialismu. Tato, mohlo by
se říct kompromisní, forma zavádí prvek spíš praktického rázu, a to předpokládá
9

WESSELS, B., International insolvency law. Kluwer, 2006.
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možnost spolupráce mezi orgány pořádajícími jednotlivá insolvenční řízení. Tato
spolupráce, založená hlavně na rozhodnutí soudů v každém konkrétním případě,
i kdyby byla ustanovená na stálejší bázi, je samozřejmě lepší než žádná, ale stejně
neřeší hlavní problém teritorialismu, a to nutnost účasti věřitelů ve všech teritoriálně
omezených řízeních pro ochranu svých zájmů. Někteří autoři nicméně vidí i výhody
tohoto systému, mimo jiné ve větší stabilitě řízení, kde aktivity dlužníka jsou
regulované místním právem, a dávají přednost spolupracujícímu teritorialismu ve
srovnání s universalistickými modely, s odvoláním na vágnost a manipulovatelnost
určení domovské země (COMI) pro velké korporace, a tudíž nepředvídatelnost řízení
v universalistickém systému10.
2.5. Kontraktualismus
Nedá se říct, že se jedná o samostatnou teorii řešení úpadku s mezinárodním
prvkem, ale nicméně směr kontraktualismu stojí za zmínku, jelikož tento směr je
v souladu s více a více prosazovanou, poslední době mimo jiné i v české legislativě,
snahou o rozšíření smluvní volnosti. Zastánce kontraktualismu uvádí, že existují
případy, kdy umožnění dlužníkovi předem si vybrat jurisdikci pro případné
insolvenční řízení může být efektivním řešením. Profesor Rasmussen11 nabízel model,
ve kterém by společnost bez ohledu na místo inkorporace a sídla mohla uvést do
svých zakladatelských listin místo a rozhodné právo pro řešení svého případného
úpadku, ke kterým by společnost nemusela mít v podstatě žádný vztah. Toto
stanovení místa pro řešení úpadku by mělo zveřejněno a používáno v souladu se
zásadou materiální publicity a nemohlo by být měněno bez souhlasu všech věřitelů,
informace o čemž by měla být zase veřejně přístupná. Výhodou takového postupu by
měla být možnost volby „nejefektivnější“ právní úpravy pro řešení úpadku.
Nevýhodou jsou však přirozené meze jako nemožnost smluvně určit předem pravidla
u mimosmluvních a deliktních vztahů a zároveň nejspíš zvýšené náklady věřitelů na

10

LOPUCKI, L. M., Cooperation in international Bankruptcy: A Post – Universal Approach”, Cornell
Law Review, č. 86, 1999, s. 696
11
RASMUSSEN, R.K.A., A New Approach to Transitional Insolvencies, Michigan Journal of
International Law. Fall 1997, s. 32–35
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účast v takovém řízení (což by zřejmě mohlo omezit jejich práva účasti v řízení)12.
Tento systém z mého pohledu není prakticky funkční obecně, ale hypoteticky by mohl
být ad hoc využit u SPV (Special Purpose Vehicle – společností založených k plnění
jednoho určitého cíle), kde například volba pro strany nejefektivnějšího místa
inkorporace a dále rozhodného práva mezi společností, jejími společníky a věřiteli,
zejména u financování, je naprostým standardem. Samotná myšlenka smluvního
určení příslušného soudu dohodou s věřiteli pro nejefektivnější řešení úpadku po jeho
vzniku je na rozdíl od forum shoppingu široce diskutována v pozitivním smyslu.

3.

Vývoj evropského insolvenčního práva a koordinace širší

mezinárodní spolupráce
Jak jsme již krátce zmiňovali v předchozích kapitolách, vývoj evropského
insolvenčního práva má své velmi zajímavé rysy a v poměrně úzké a specifické
oblasti působení svým způsobem ukazuje, jak se evropské státy zároveň s deklarací
největších zájmů o sblížení a unifikaci legislativních procesů v praxi po velmi
dlouhou dobu snažily všemi způsoby bránit svou suverenitu a svrchovanost tam, kde
šlo o skutečně důležité otázky.
Insolvenční právo je skutečně hodně důležité jako mechanismus vytvoření
mezí ve vývoji závazkových vztahů, udržení stability ekonomiky a zamezení
tzv. řetězovým reakcím, které vyvolávaly velké celostátní ekonomické krize, známé
z meziválečného období dvacátého století, které se promítly i do politického vývoje
a následně i do rozpoutání druhé světové války. Insolvence je ve své podstatě takové
„exit scenario“, kde insolvenční právo ve snaze zastavit proces rozpadu a ve snaze
chránit práva věřitelů v jejich individualitě a celku nabývá přednosti ve srovnání
s obvyklým právem, jak věcným, tak i procesním.

12

LOPUCKI, L. M., Cooperation in international Bankruptcy: A Post – Universal Approach, Cornell
Law Review, č. 86, 1999, s. 738
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Přestože první úspěšný pokus o mezistátní regulaci insolvenčního řízení se
uskutečnil už v roce 1933 uzavřením Skandinávské dohody13, další závazný
dokument upravující tuto oblast v Evropě i přes řadu koncepčně vyvážených návrhů
a množství diskusí vznikl až v roce 2000 přijetím evropského Insolvenčního nařízení.
Toto nařízení i přes svou důležitost bylo však určitým kompromisním řešením
a například zavedlo do platného práva klíčový hraniční určovatel (COMI), který
paradoxně však žádným způsobem neurčilo. Aby alespoň k nějaké definici došlo,
bylo potřeba ještě dalších 15 let existence Insolvenčního nařízení a množství dalších
jednání.
3.1. Vývoj evropského insolvenčního práva v 60. až 80. letech dvacátého
století
Snaha o vytvoření jednotného trhu a jeho rozvoj, která byla podpořena mimo
jiné v ustanoveních Římské smlouvy, zejména deklaraci o závazku zahájit jednání
mezi členskými státy o vzájemném uznání a výkonu soudních rozhodnutí14, vyústila
v přijetí Bruselské úmluvy v roce 196815, při vypracování které ale bylo rozhodnuto,
že nebude obsahovat problematiku insolvence16 a v této věci bude připravena
samostatná úmluva. V roce 1963 byla pod předsednictvím tehdejšího ministra SRN
profesora A. Bulowa a J. Noele zřízena pracovní skupina pro přípravu této úmluvy
o insolvenci. Tato skupina v roce 1970 vydala zprávu17, kterou by se dalo považovat
za průlomový bod v založení koncepční vize unifikace evropské přeshraniční
insolvence. Tato zpráva byla zároveň s přistoupením dalších členských států mírně
přepracována, z čehož v roce 1980 vznikl návrh úmluvy o insolvenci18, který byl
v roce 1982 publikován společně s touto důvodovou zprávou (tzv. Lemonteyho

13

Nordic Bankruptcy Convention, 1933. Uzavřena mezi Dánskem, Finskem, Norskem, Islandem
a Švédskem.
14
Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, 1957. Původní článek 220.
15
Úmluva o pravomoci soudů, uznání a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne
27.09.1968, Dále Bruselská úmluva.
16
Výhrada obsazená v čl. 1, odst.. 2 Bruselské úmluvy.
17
NOEL, J., LEMONTEY, J. Report on the Convention relative to bankruptcies, compositions and
analogous procedures. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/35331/1/A149.pdf, 1970.
18
Draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and similar
Proceedings, 1982, Dostupné z: http://aei.pitt.edu/5480/1/5480.pdf.
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zpráva19). Tento návrh se snažil o maximální přiblížení k principům universalismu
a jednoty insolvenčního řízení20, což vyplývá mimo jiné i ze samotného názvu hned
druhého článku návrhu – „Jednota insolvenčního řízení“21.
I přes evidentní snahu pracovní skupiny vytvořit komplexní kodifikaci
evropské přeshraniční insolvence práce nad návrhem nepokračovala dál a návrh nikdy
nepostoupil legislativním procesem, po čemž kodifikační iniciativa po dobu druhé
poloviny 80. let uhasla a znovu se oživila až v 90. letech v novém obsazení. Nicméně
pro účely zkoumání pojmu COMI návrh obsahuje velmi zajímavý praktický názor,
a to právě v oblasti mezinárodní příslušnosti soudu. Pracovní skupina vycházela
z několika možností použití národních úprav některých členských států a jejich možné
modifikace22, ale ve výsledku došla k názoru o vhodnosti zavedení úplně nového
kritéria, a to tzv. centra správy (centre of administration), které bylo pojímáno jako
univerzální kritérium a definováno jako místo, kde dlužník obvykle spravuje své
hlavní zájmy („administers his main interests“)23. Velmi důležitý je pojem
administrace. Lemonteyho zpráva říká, že z důvodu, že každý tak nebo jinak spravuje
svůj majetek, ve smyslu zjištění místa centra správy je potřeba vyloučit místo jen
fyzické správy a přiklonit se spíše k místu, kde správa probíhá rozhodováním. Je
potřeba rozlišovat místo, odkud dlužník své zájmy řídí, a místo, kde je fyzicky má.
U toho však Lemonteyho zpráva vylučuje podávání instrukcí dceřiným společnostem
ze strany společníků, i když rozhodnutí takovéto společností odpovídají těmto
instrukcím, a zpráva přiznává toto rozhodnutí společnosti samotné. U právnických
osob s výjimkou pojišťoven a bank se zavádí rovněž vyvratitelná domněnka, že
místem správy je registrované sídlo této osoby.
19

LEMONTEY, J. Report on the draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements,
Compositions and similar Proceedings, 1980, Dostupné z:
http://aei.pitt.edu/33210/1/III_D_222_80.pdf.
20
ISRAEL, J. European Cross-Border insolvency regulation: A study of Regulation 1346/2000 on
Insolvency Proceedings in the Light of a Paradigm of Co-Operation and Comitas Europea. Antwerpen
– Oxford, 2005, s. 225.
21
Draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and similar
Proceedings, 1982, čl. 2, s. 11, Dostupné z: http://aei.pitt.edu/5480/1/5480.pdf.
22
LEMONTEY, J. Report on the draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements,
Compositions and similar Proceedings, 1980, s. 25, Dostupné z:
http://aei.pitt.edu/33210/1/III_D_222_80.pdf.
23
LEMONTEY, J. Report on the draft Convention on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements,
Compositions and similar Proceedings, 1980, s. 28, Dostupné z:
http://aei.pitt.edu/33210/1/III_D_222_80.pdf.
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3.2. Vývoj evropského insolvenčního práva v 90. letech dvacátého století
Devadesátá

leta

přinesla

hned

další

neúspěšný

pokus

o kodifikaci

mezinárodního insolvenčního práva, když v červnu roku 1990 byla otevřena
k podpisu, vypracována v rámci Rady Evropy tzv. Istanbulská úmluva24, ale však
nebyla všemi účastníky přijata. Tato úmluva již mluví o centru hlavních zájmů
(„centre of main interests“)25 jako určovateli příslušnosti soudu a rovněž jako
v předchozím návrhu úmluvy o insolvenci používá vyvratitelnou domněnku
o totožnosti centra hlavních zájmů a registrovaného sídla, avšak se odklání od
universalistické teorie a umožnuje vedlejší teritoriální řízení dle umístění pobočky či
dokonce majetku úpadce26. Spojení COMI s umístěním větší části majetků úpadce
bylo navrženo i během diskuse o Insolvenčním nařízení Kurtem Lecherem27, ale
později bylo odmítnuto.
Dalším, o hodně úspěšnějším, i když nedokončeným pokusem byla Úmluva
o insolvenčním řízení28, tzv. Lucemburská úmluva. Tato úmluva nevstoupila
v platnost29, ale svým obsahem a uvažováním, obsaženém v důvodové zprávě k ní30,
je velmi důležitá, jelikož se hodně prolíná s Insolvenčním nařízením přijatým v roce
2000. Virgos-Schmitova zpráva ještě o jeden krok upřesňuje pojem COMI a uvádí ho
navíc k předchozím návrhům jako místo „zjistitelné třetími osobami“31. Tato zpráva
vlastně měla být jakýmsi důležitým vysvětlením pro připravovanou úmluvu, a když
tato nevstoupila v platnost, pozbyla oficiálního statusu. Insolvenční nařízení však ve

24

European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, 5. června 1990. Dále
Istanbulská úmluva.
Dostupné z: http://www.coe.int/cs/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007b3d0
25
Istanbulská úmluva, čl. 4.
26
Istanbulská úmluva, čl. 4, odst. 2, čl. 17.
27
Report on the proposal for a Council regulation on insolvency proceedings (9178/1999 – C50069/1999 – 1999/0806(CNS)), 23.02.2000. Dále Lechnerova zpráva.
28
Convention on Insolvency Proceedings, 25. 11. 1995. Dále Lucemburská úmluva.
Dostupné z: http://aei.pitt.edu/2840/1/2840.pdf
29
Nebyla přijata Velkou Británií.
30
VIRGOS, M., SCHMIT, E. Report on the Convention on Insolvency Proceedings. Dokument Rady
EU č. 6500/96 ze dne 3. 5. 1996. Dále Virgos-Schmitova zpráva.
Dostupné z: http://aei.pitt.edu/952/1/insolvency_report_schmidt_1988.pdf
31
Virgos-Schmitova zpráva, čl. 75.
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velké míře má oporu ve Virgos-Schmitově zprávě a část jejího obsahu byla
zakomponována do preambulí Insolvenčního nařízení32.

4. Jiné úpravy mezinárodní insolvence
Jelikož současná evropská úprava insolvenčního řízení zasahuje pouze do
řízení, kde se COMI nachází v jednom ze členských států, chtěl bych se alespoň
okrajově kromě Skandinávské dohody33, která je pořád platná a byla nahrazena
Insolvenčním nařízením pouze pro vztahy mezi Švédskem a Finskem, zmínit o jiných
existujících úpravách přeshraniční insolvence.
Mezi důležité systémy patří Jednotný zákon o organizaci kolektivního řízení
pro očistění od dluhů34 v rámci OHADA35, v něčem podobný Insolvenčnímu nařízení
s přímou působností v členských státech36, a tzv. Principy ALI37 – Principy
spolupráce v mezinárodních insolvenčních případech38, přijaté členskými státy
Severoatlantické zóny volného obchodu39.
Za klíčovou úpravu v celosvětovém meřítku je možné považovat Vzorový
zákon o přeshraniční insolvenci40, vytvořený na půdě UNCITRAL v roce 1997, který
není ve své podstatě závazný a jen stanoví podpůrný rámec pro přizpůsobení národní
legislativy členských států. Nicméně již pět států EU41 implementovalo principy

32

MOSS, G. Head Office Functions as a Decisive Factor to Determine International Jurisdiction,
Comparative and International Insolvency Law Central Themes and Thoughts, Papers from the
Honours Class “Comparative and International Insolvency law”, INSOL EUROPE, Nottingham –
Paris, March–June 2009. s. 8. Dostupné z:
https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/GabrielMossheadoffic.pdf
33
PANNEN, K., European Insolvency Regulation. Berlin De Gruyter Recht, 2007, s. 13.
34
Uniform Act Organizing Collective Proceedings for Wiping Off Debts.
Dostupné z: http://www.ohadalegis.com/anglais/AUProcedColl_gb.pdf
35
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires – Organizace pro harmonizaci
obchodního práva v Africe, založena v roce 1993.
36
PANNEN, K., European Insolvency Regulation. Berlin De Gruyter Recht, 2007, s. 14.
37
American Law Institute.
38
Principles of Cooperation in Transitional Insolvency Cases Among Member States of NAFTA, 2002.
39
NAFTA – North America Free Trade Agreement, jehož členy jsou USA, Mexiko a Kanada.
40
The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Dále Vzorový zákon.
Dostupné z: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-GuideEnactment-e.pdf
41
Rumunsko (2002), Polsko (2003), Velká Británie (2006), Slovenie (2007) Řecko (2010).
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tohoto zákona do svých národních úprav. Samotný Vzorový zákon odkazuje na
Insolvenční nařízení a konstatuje, že je praktickým doplněním evropské úpravy pro
případy, kdy COMI dlužníka je mimo členské státy pokryté evropskou regulaci42.

5. Dosavadní Evropské Insolvenční nařízení
Velkým, i když dle svého obsahu trochu opatrným krokem se 29. května 2000
stalo přijetí Insolvenčního nařízení, první skutečné závazné právní normy
celoevropského měřítka43 ve věci přeshraničního řešení úpadku. Toto umožnila až po
několika desetiletích přetahování Amsterodamská smlouva44, která přenesla justiční
spolupráci v civilních věcech do kompetence Evropského společenství. Insolvenční
nařízení přiznává účinnému průběhu úpadkového řízení úlohu podmínky pro řádné
fungování vnitřního trhu45, ale zároveň s odkazem na „značné odlišností v oblasti
hmotného práva“ a zejména úpravu zajištění závazkových vztahů a možnost věřitelů
uplatňovat přednostní práva v různých členských státech46 se samo omezuje hlavně na
úpravu statní příslušnosti k zahájení řízení a určení rozhodného práva a na zajištění
uznávání rozhodnutí47.
5.1. Struktura Insolvenčního nařízení
Insolvenční nařízení obsahuje 45 článků seřazených do pěti kapitol
a 33 článků preambule. Kapitoly nařízení jsou následující:
I. Obecná ustanovení
II. Uznávání úpadkového řízení
III. Vedlejší úpadková řízení
IV. Informování věřitelů a přihlašování jejich pohledávek
V. Přechodná a závěrečná ustanovení

42

Vzorový zákon, čl. 11.
Nařízení však není účinné pro Dánsko.
44
Smlouva o založení Evropského společenství z roku 1999 a zejména její tehdejší čl. 61 písm. c) a čl.
67 odst. 1.
45
Čl. 2. preambule Insolvenčního nařízení.
46
Čl. 11. preambule Insolvenčního nařízení.
47
Čl. 6. preambule Insolvenčního nařízení.
43
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Nařízení dále má tři přílohy: Úpadková řízení (Příloha A), Likvidační řízení
(příloha B) a Správci podstaty (Příloha C), kde dává výčet řízení podle národních
úprav členských států, které spadají do působností Insolvenčního nařízení.
5.2. Cíle a základní principy Insolvenčního nařízení
Ve své preambuli Insolvenční nařízení zdůvodňuje svou existenci cíli, kterých
nemůže být uspokojivě dosaženo na vnitrostátní úrovni48 a které jsou rovněž hned na
začátku preambule pojmenovány. Jak už bylo zmíněno v předchozím článku, hlavní
cíle Insolvenčního nařízení jsou spojeny s nutností zabezpečit stabilitu a řádné
fungovaní vnitřního trhu, který je ovlivněn stále větší mezinárodní propojeností
činnosti podniků, cestou posílení mezinárodní spolupráce v případě úpadků,
mohoucích tuto stabilitu narušit, a rovněž pro zachování téže stability zajistit rovnost
právního postavení účastníků zamezením takovým jevům jako účelný přenos majetku
dlužníka nebo samotných soudních řízení z jednoho státu do druhého (tzv. forum
shopping)49.
V návaznosti na cíle a opatření Insolvenčního nařízení literatura uvádí několik
základních principů, na kterých je založeno Insolvenční nařízení50, kterými jsou
zásada vzájemné důvěry, princip modifikované universality, princip automatického
uznávání a princip použití lex fori concursus.
5.2.1. Zásada vzájemné důvěry
Insolvenční nařízení přímo specifikuje zásadu vzájemné důvěry jako princip
automatického a okamžitého uznávání rozhodnutí o zahájení, vedení a skončení
úpadkového řízení v oblasti jeho působnosti a rozhodnutí učiněných v přímé
souvislosti s takovým řízením51. Zásada vzájemné důvěry ve smyslu Insolvenčního
nařízení s výjimkou případů porušení veřejného pořádku52 v podstatě předpokládá
48

Čl. 5. preambule Insolvenčního nařízení.
Čl. 2–4. preambule Insolvenčního nařízení.
50
PANNEN, K., European Insolvency Regulation. Berlin De Gruyter Recht, 2007, s. 14–16.
51
Čl. 22. preambule Insolvenčního nařízení.
52
Čl. 25 Insolvenčního nařízení.
49
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nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu jednoho členského státu soudem jiného státu,
a to i v případech pozitivního kompetenčního sporu o zahájení řízení, a to tak, že
příslušnost soudu se stanoví rozhodnutím soudu, který řízení zahájí jako první. Otázka
interpretace přezkoumatelnosti rozhodnutí soudu jednoho členského státu o zahájení
řízení soudem jednoho členského státu byla posouzena mimo jiné v rozsudku
Soudního dvora ve věci Eurofood, který v odůvodnění uvedl, že přezkum takového
rozhodnutí o zahájení řízení může být proveden na žádost toho, „kdo má na věci
právní zájem a má za to, že hlavní zájmy dlužníka jsou soustředěny v jiném členském
státě, než je členský stát, ve kterém bylo zahájeno hlavní úpadkové řízení“ pouze
s využitím procesních prostředků dle národní úpravy tohoto státu, který rozhodnutí
vydal53.
5.2.2 Princip modifikované universality
Insolvenční

nařízení

je

postaveno

na

principu

tzv.

„mírné“

nebo

„modifikované universality“54. Základ pro použití tohoto modelu je vyjádřen ve
Virgos-Schmitově zprávě55, která odkazuje na chybějící universální evropský systém
zajišťovacích práv a velkou diverzitu národních úprav insolvence ve smyslu kritérií
poskytování přednostních práv různým skupinám věřitelů. V samotném Insolvenčním
nařízení je princip modifikované universality vyjádřen v čl. 11 a 12 preambule
a umožnuje zavedení jak hlavního řízení s universálním účinkem, tak i řízení
vedlejšího spojeného s existencí provozovny úpadce. Vedlejší teritoriální řízení se pak
dělí na řízení sekundární a nezávislé56.
5.2.3. Princip automatického uznávání
Princip universality se projevuje v ustanoveních Insolvenčního nařízení tak, že
rozhodnutí o zahájení řízení, jeho ukončení a průběhu učiněné soudem jednoho
členského státu jsou automaticky uznávána ve všech ostatních členských státech

53

Eurofood, Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. května 2006 ve věci C-341/04, bod 43.
PANNEN, K., European Insolvency Regulation. Berlin De Gruyter Recht, 2007, s. 15.
55
Virgos-Schmitova zpráva, čl. 12.
56
Čl. 3, odst. 2, 4 Insolvenčního nařízení.
54
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okamžikem, kdy toto rozhodnutí nabude účinností ve státě, který ho vydal57. Jak jsme
již říkali, v podstatě jediným důvodem pro neuznání je porušení veřejného pořádku,
který je obsažen ve článku 26 Insolvenčního nařízení. Velmi důležitou poznámkou je,
že není podmínkou pro automatické uznání rozhodnutí o zahájení insolvenčního
řízení dle čl. 16 Insolvenčního nařízení ani jeho zveřejnění58. Pannen považuje princip
automatického uznávání za nejvíce fundamentální charakteristiku Insolvenčního
nařízení59 a odkazuje na srovnání s nařízením Brusel I60, které v čl. 32 a násl. na rozdíl
od Insolvenčního nařízení obsahuje skutečně poměrně široký výčet možností pro
neuznání rozhodnutí cizího soudu. Insolvenční nařízení rovněž na rozdíl od nařízení
Brusel I (čl. 27) neobsahuje nic podobného úpravě překážky litispendence, která
například v případě nařízení Brusel I před jeho novelizací dávala širokou možnost
nepoctivým účastníkům dosáhnout neodůvodněných průtahů v řízení (tzv. „italské
torpédo“)61.
5.2.4. Princip použití lex fori concursus
S cílem zabezpečit maximální přednost a funkčnost hlavnímu řízení,
Insolvenční nařízení v čl. 23 preambule a čl. 4 samotného nařízení uvádí, že
rozhodným právem pro zahájení, vedení a skončení řízení je stanoveno právo státu,
který řízení zahájil, tedy lex fori concursus. Tento princip má však řadu výjimek62,
kde se použije jiné rozhodné právo (lex rei sitae nebo lex causae), jejichž zavedení
slouží k ochraně oprávněných očekávání a právní jistoty v jiných státech, než kde
bylo zahájeno řízení, a práv věřitelů v některých nejdůležitějších závazkových
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Čl. 16 a 25 Insolvenčního nařízení.
BRODEC, J. Uznání zahraničního rozhodnutí o zahájení konkursního řízení v rámci EU a některé
s tím spojené otázky dle českého právního řádu. Právní rozhledy, 2006, č. 12, s. 437.
59
PANNEN, K., European Insolvency Regulation. Berlin De Gruyter Recht, 2007, s. 16.
60
Nařízení Rady (ES) 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských věcech, dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:CS:HTML.
Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012
(Brusel I bis),
Dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:cs:PDF.
61
ČECHOVÁ, L. KOČICOVÁ, V., Brusel I bis and “nové” nařízení Brusel I, e-pravo.cz, 23. ledna
2015, Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/brusel-i-bis-aneb-nove-narizeni-brusel-i96753.html s odkazem na rozsudek Soudního dvora MISAT ve věci C-116/2002 ze dne 9. prosince
2003.
62
Čl. 5 až 15 Insolvenčního nařízení.
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vztazích nabytých před zahájením insolvenčního řízeni63. Takový přístup je v souladu
i s postoji zdůrazněnými ve Virgos-Schmitově zprávě64.
5.3. Působnost Insolvenčního nařízení
5.3.1. Věcná působnost
Hned v článku 1. Insolvenčního nařízení je stanovena jeho věcná působnost:
„Toto nařízení se vztahuje na kolektivní úpadková řízení, která zahrnují částečné nebo
úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování správce podstaty“. Článek 2.
Insolvenčního nařízení a s ním související Příloha A definují úpadkové řízení a dávají
taxativní výčet těchto řízení dle jednotlivých národních úprav členských států. Z textu
definice působnosti nařízení vyplývají i další podmínky, a to omezení práv dlužníka
k jeho majetku (zabavení) a jmenování správce podstaty, jehož funkcí je spravovat
nebo prodat majetek, který byl dlužníkovi zabaven, nebo dohlížet na správu jeho
záležitostí65. Výčet osob nebo subjektů správců je uveden v Příloze C k insolvenčnímu
nařízení.
Za zmínku stoji, že nařízení neuvádí, jestli pro působnost nařízení je potřeba
splnit podmínku, že úpadek již nastal. Evidentně nařízení ponechává tuto úvahu na
národní úpravě úpadku. Příkladem je česká úprava insolvenčního řízení, které může
být zahájeno, i když úpadek jen hrozí66.
Jako důležitou praktickou poznámku bych rád uvedl odkaz na rozsudek
Soudního dvora ve věci Interedil, kde Soudní dvůr definoval meze působnosti
Insolvenčního nařízení ve věci mezi podáním návrhu a zahájením řízení, a to
následujícím způsobem: „nařízení omezuje na sjednocení pravidel týkajících se
mezinárodní příslušnosti, na uznávání rozhodnutí a na použitelné právo v oblasti
úpadkových řízení, které mají přeshraniční účinky. Otázka přípustnosti návrhu na
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Čl. 24 preambule Insolvenčního nařízení.
Virgos-Schmitova zpráva, čl. 92.
65
Čl. 2., odst. b) Insolvenčního nařízení.
66
§ 2, odst. a). Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
64
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prohlášení konkursu na majetek dlužníka je nadále upravena použitelným
vnitrostátním právem“67.
5.3.2. Teritoriální působnost
Insolvenční nařízení ze své podstaty je závazným právním předpisem pouze na
území členských státu Evropské unie. Výjimečné postavení v souladu se Smlouvou
o Evropské unii a Smlouvou o založení Evropského společenství v tomto má Dánsko,
které se na rozdíl od Velké Británie a Irska přijímání tohoto Insolvenčního nařízení
dobrovolně nezúčastnilo, a není tedy pro ně ani závazné ani použitelné68.
Nejdůležitější podmínkou působnosti Insolvenčního nařízení je, aby hlavní
zájmy dlužníka byly soustředěny na území Evropské unie. Není přímo uvedeno
v Insolvenčním nařízení, ale jak vyplývá z logiky věci a rovněž jak je zmíněno
v komentářích69, je podmínkou působnosti Insolvenčního nařízení místo národní
úpravy rovněž existence určitého přeshraničního prvku v rámci Evropské unie.
K otázce hlavních zájmů dlužníka je třeba podotknout, že i v případě subjektů
se sídlem mimo Evropskou unii toto místo vůbec nemusí být totožným s tímto sídlem
dlužníka70, což je v souladu i s koncepcí Vzorového zákona UNCITRAL s tím, že
automatické uznání účinků zahájení řízení se projeví pouze na území Unie. Ve
vztazích navenek se bude postupovat v souladu s obecnými mezinárodními pravidly
a teoreticky v místě sídla dlužníka tyto účinky nemusí být vůbec uznány. Takový stav
vyvolává určitou nejistotu a část odborné veřejností nezastává názor o příslušnosti
Insolvenčního nařízení v takových situacích71, což nicméně není z mého pohledu
v duchu aplikace principu COMI, který je již po dlouhou dobu ustáleným
a osvědčeným hraničním určovatelem.
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Interedil, Rozsudek Soudního Dvoru EU ze dne 20. 10. 2011 ve věci C-396/09, bod 24.
Čl. 33. preambule Insolvenčního nařízení. V celém textu tedy při zmínce o členských státech,
Evropské unii, Unii, Společenství apod. mluvíme o všech členských státech EU kromě Dánska.
69
BĚLOHLÁVEK, A. J. Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář. Praha C.H. Beck,
2007, s. 72.
70
ČIHULA, T. Určení mezinárodní příslušnosti v insolvenčním řízení s cizím prvkem, Právní
rozhledy, 2006, č. 18, s. 674.
71
BĚLOHLÁVEK, A. J. Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář. Praha C.H. Beck,
2007, s. 143.
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5.3.3 Osobní působnost
Dle čl. 9 preambule Insolvenčního nařízení na jakéhokoliv dlužníka bez
ohledu na to, zda je dlužníkem právnická, fyzická osoba, podnikatel nebo jiný subjekt.
V návaznosti na již první kroky ve snaze kodifikovat přeshraniční insolvenci,
Insolvenční nařízení hodnotí jako samostatnou skupinu subjekty finančního trhu
a vyjímá je ze své působnosti72. Úprava úpadku takovýchto institucí se řídí
v Evropském právu samostatnými předpisy:
-

Směrnice č. 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí,

-

Směrnice č. 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven,

-

Směrnice

č.

98/26/ES

o neodvolatelnosti

vypořádání

v platebních

systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Dosavadní Insolvenční nařízení neupravuje velmi důležitou otázku pojetí
skupiny osob jako subjektu a v podstatě je vymezuje mimo svou působnost. Nicméně
problematika tzv. skupinové insolvence byla velmi podrobně probíraná jak na půdě
akademické veřejnosti, tak i u soudních řízení, a její úprava se následně promítla
v novelizaci Insolvenčního nařízení, o které se budeme zmiňovat dále.

6. Pravomoc k zahájení a vedení insolvenčního řízení
6.1. Problematika hlavního a vedlejších řízení
Jak jsme již zmiňovali u vysvětlení povahy Insolvenčního nařízení jako
předpisu, zakládajícího se na modelu modifikované universality při řešení úpadku,
toto nařízení umožnuje několik druhů řízení, ke kterým jsou stanovená různá pravidla
určení pravomoci.
Zásadně prioritním druhem řízení dle Insolvenčního nařízení je řízení hlavní.
Toto řízení má univerzální účinky na celém území Unie, je automaticky uznáváno
všemi členskými státy, a postihuje a priori veškerý majetek úpadce bez ohledu na to,

72

Čl. 1., odst. 2. Insolvenčního nařízení.
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kde se tento majetek nachází. Mezinárodní pravomoc a příslušnost soudů k zahájení
tohoto řízení se řídí výhradně umístěním hlavních zájmů dlužníka, tzv. COMI. Pojem
a vlastnosti tohoto klíčového hraničního určovatele budeme podrobně rozebírat
v následujících kapitolách.
Výjimkou z universalistické zásady zahájení hlavního úpadkového řízení je
možnost zahájit insolvenční řízení73 proti stejnému dlužníkovi v jiném státě, než kde
se nachází jeho COMI. Předpokládalo se, že zahájení vedlejšího řízení může sloužit
jak účelům ochrany zájmu místních věřitelů, tak i účelům efektivnější správy podstaty
v případě nadměrně složité struktury dlužníkova majetku74. Zásadní však je, aby se
COMI dlužníka nacházelo na území jednoho z členských států, jelikož v opačném
případě toto řízení nebude vůbec v působnosti Insolvenčního nařízení. Tato úvaha
zřejmě stála za samotným zavedením principu COMI, tak jak je vykládán
Insolvenčním nařízením, jelikož v případě, kdy by příslušnost byla spojována pouze
s místem sídla dlužníka, formálně zahraniční subjekty operující v EU by byly
z působnosti Insolvenčního nařízení zcela vyloučeny. Pro zahájení úpadkového řízení
v jiném státě, než kde má být zahájeno hlavní úpadkové řízení, je podmínkou, aby
v tomto státě měl úpadce provozovnu, a účinky tohoto řízení jsou omezeny pouze na
majetek, který se nachází v tomto členském státě75 a nepřekročuje hranice území
tohoto státu.
Insolvenční nařízení rozlišuje územní řízení76 na zahájená před zahájením
hlavního řízení77, nebo po jeho zahájení78. Jedná se o nezávislá (partikulární) řízení
nebo

o následná

vedlejší

řízení.

Insolvenční

nařízení

rovněž

předpokládá

u nezávislých řízení zahájených před řízením hlavním možnost na žádost správce
podstaty v hlavním řízení jejich přeměny na řízení vedlejší (následná) v případě, že to

73

V podstatě se stejným významem se používají názvy: vedlejší čí sekundární a popř. řízení teritoriální
nebo územní.
74
Čl. 19 preambule k Insolvenčnímu nařízení. Následné hodnocení fungování Insolvenčního nařízení
ukázalo, že v dosti případech ve vedlejším řízení místo zefektivnění řízení naopak dochází ke ztrátě
správcem v hlavním řízení kontroly nad majetkem dlužníka. Srov. BŘICHÁČEK, T., Nový právní
rámec pro přeshraniční insolvenci v EU. Právní rozhledy, 22/2015, s. 778.
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Čl. 3, odst. 2 Insolvenčního nařízení.
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Čl. 3 odst. 2 Insolvenčního nařízení.
77
Čl. 3 odst. 4 Insolvenčního nařízení.
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stav řízení dovoluje79. Důležitým rozdílem mezi nezávislým a následným řízením je
zásadně likvidační charakter následného vedlejšího řízení, označený v Příloze B
k Insolvenčnímu nařízení, přičemž nezávislé řízení takovou povahu mít nemusí.
Zahájení nezávislých teritoriálních řízení je možné pouze v taxativně
vymezených případech, a to buď v případě, že ve státě, na jehož území jsou
soustředěny hlavní zájmy dlužníka, nelze zahájit hlavní řízení z důvodů stanovených
právem tohoto členského státu80, anebo v případě žádosti věřitele, který má bydliště,
obvyklé místo pobytu nebo sídlo v členském státě, ve kterém se nachází provozovna
úpadce, nebo jehož pohledávka vznikla na základě činností této provozovny81. První
možnost je spíše exotická, i když v podobném případě existuje rozhodnutí Soudního
dvora EU ve věci Zaza Retail82, které například upřesňuje, že nemožnost zahájit řízení
ve statě, kde se nachází COMI dlužníka, musí být objektivní a spojena
s hmotněprávním postavením dlužníka, nemůže být však zdůvodněna subjektivními
vlastnostmi konkrétního navrhovatele83. Druhá možnost je samozřejmě mnohem
rozšířenější.
Následná vedlejší řízení dle dosavadního Insolvenčního nařízení zahájená až
po zahájení hlavního řízení jsou mnohem víc propojena s hlavním řízením, co se týká
jejich vzájemné koordinace, ale mají řadu nedostatků kvůli svému likvidačnímu
charakteru. Například v takovém řízení, kde se vůbec nezkoumá samotný fakt
úpadku, se efektivní lokální provozovna dlužníka může dostat do likvidačního
úpadkového řízení, což nemusí být ve prospěch věřitelů. Situaci, při které se může
zahájit vedlejší úpadkové řízení ve státě, kde by za jiných okolností dlužník nebyl
považován za úpadce, zmiňuje ve svém článku i prof. Bělohlávek84.
Důležitá poznámka k zahájení vedlejšího řízení je, že Insolvenční nařízení
neupravuje povinnost, resp. oprávnění soudu vedlejší řízení nezahájit, kdyby to bylo
v rozporu se zájmem účastníků, a také nestanoví při tomto rozhodování míru nutné
79

Čl. 36 Insolvenčního nařízení.
Čl. 3, odst. 4, písm. a) Insolvenčního nařízení.
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Čl. 3, odst. 4, písm. b) Insolvenčního nařízení.
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Zaza retail, rozsudek Soudního dvora ze dne 17. listopadu 2011 ve věci C-112/10.
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Zaza retail, rozsudek Soudního dvora ze dne 17. listopadu 2011 ve věci C-112/10, body 21- 26.
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BĚLOHLÁVEK, A. J. Evropské insolvenční právo, Bulletin advokacie, 2007, č. 11, s. 41.
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koordinace se správcem podstaty v hlavním řízení85. Trochu světla do této otázky
vnesl rozsudek Soudního dvoru ve věci Burgo Group, který stanovil posuzovací
pravomoc soudu členského státu podle vnitrostátní právní úpravy ohledně účelnosti
zahájení vedlejšího řízení86.
6.2. Provozovna
V této práci bych chtěl alespoň okrajově zmínit pojem provozovny, existence,
která je důležitá jako podmínka k zahájení vedlejšího řízení, ale provozovna má
rovněž značný význam jako svého druhu opak COMI. Provozovna vlastně není
v pravém slova smyslu opakem COMI, ale může být s COMI ve významově
konkurenčním postavení z hlediska posuzování umístění hlavních zájmů dlužníka a
místa jejich správy.
Insolvenční nařízení definuje provozovnu jako „jakékoli provozní místo, kde
dlužník vykonává nikoli přechodnou hospodářskou činnost za pomoci lidských
a materiálních zdrojů“87.
Je zajímavé, že pojem provozovny ve smyslu Insolvenčního nařízení se
poměrně výrazně liší jak od konceptu provozovny dle platného práva v české úpravě,
kde například Živnostenský zákon88 definuje provozovnu především jako prostor
k podnikání a za provozovnu se považuje například i prodejní automat. Jiný význam
má provozovna i v jiných odvětvích mezinárodního práva. Například v mezinárodních
smlouvách o zamezení dvojitého zdanění provozovna (tedy „establishment“) běžně
může vzniknout, a to občas i fikcí, jen na základě samotného faktu existence nějaké
majetkové hodnoty, obzvlášť nemovitosti, na území státu. V takovém výkladu se
provozovna počítá za organizační složku cizí osoby, s čímž se ztotožňují i někteří
autoři89. Někteří autoři, dokonce v obou hlavních komentářích k úpadkovým řízením,
přisuzují pobočce jakousi kvazisubjektivitu, když přidělují pobočce postavení
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BŘICHÁČEK, T., Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU. Právní rozhledy, 22/2015,
s. 778.
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Burgo Group, Rozsudek Soudního Dvora ze dne 4. září 2014 ve věci C–327/13, bod 59–67.
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Čl. 2, písm. h) Insolvenčního nařízení.
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 1.
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DĚDIČ, J., ČECH, P., Obchodní právo po vstupu ČR do EU, I. Vydání. Praha, Polygon, 2004, s. 466
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účastníka řízení90. Dle mého názoru Insolvenční nařízení pojímá pobočku stejně jako
COMI v širším materiálním smyslu a výrazně méně procesním. Podle vlastností, které
Insolvenční nařízení přiděluje pojmu pobočky, je vidět, že se jedná o požadavek
především plnohodnotné hospodářské činnosti. Jak se vyjadřoval Nejvyšší soud
České republiky, ke vzniku pobočky nestačí pouze existence majetku na území státu91
a dle odborných názorů nestačí ani obhospodařovaní daného majetku třetími osobami
na základě obchodněprávních vztahů (outsourcingu)92. Soudní dvůr se k otázce
provozovny vyjádřil v rozsudku Interedil, že „skutečnost, že tato definice váže výkon
hospodářské činnosti na přítomnost lidských zdrojů, ukazuje, že je nezbytná
minimální míra organizace a určitá stabilita. Z toho a contrario vyplývá, že pouhá
existence jednotlivých majetkových hodnot nebo bankovních účtů v zásadě nesplňuje
požadavky pro označení za „provozovnu“93. V podstatě se nemusí vůbec jednat
o vlastnictví majetku, ale především o činnost s použitím lidských a materiálních
zdrojů94. Tak například v rozsudku ECM Městský soud v Praze prohlásil95, že
lucemburská holdingová společnost, ECM Real Estate Investments A.G., která
vlastnila v České republice velké množství projektů, nemá v České republice
provozovnu, a zároveň jí tady přiznal COMI.
6.3. Pojem COMI
Hned na začátku pojednání o principu COMI se nemohu zdržet poznámky, že
naprosto převážná většina odborných článků na toto téma o tom shodně říká, že
COMI má v přeshraničním insolvenčním řízení klíčový význam, a zároveň uvádí, že
stále není úplně jasno, čím vlastně je a jak se má aplikovat. Velice funkční a užitečné
Insolvenční nařízení, vzniklé po několika desetiletích diskusí a postavené z velké části
na principu, který není nějak přesněji definován, je hezkým příkladem, ve kterém lze
90
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spatřit krásu práva jako vědy. V této práci zřejmě nebudu moci zodpovědět otázku, co
COMI přesně je, ale budu se snažit alespoň nastínit úvahy, které s tímto pojmem
souvisejí, a to jak rovině teoretické, tak i ve světle existující judikatury, a rovněž
i z hlediska logiky praktické aplikace.
Na úvod této problematiky uvedu, že jak opakovaně konstatoval Soudní dvůr,
např. v rozsudcích Eurofood96 a Interedil97, je důležité chápat COMI v jeho
komunitárním významu a nikoliv ve vnitrostátním. Pojem velmi shodný s COMI není
cizí mnohým národním úpravám, především ve věcech daňového rezidenství
(„substance“ nebo „residence“), a je jedním z nejdůležitějších aspektů všech smluv
o zamezení dvojitého zdanění, přičemž národní úpravy a i rozhodovací praxe jejich
soudů občas dává velmi přesná kritéria pro jeho posuzování, která jsou občas dost
zaměnitelná s kritérii posuzovanými v rámci určení COMI dle Insolvenčního nařízení
(např. jaký minimální počet zaměstnanců má mít společnost, kde se musí nacházet
obvyklý pobyt statutárních orgánů společnosti, kde mají probíhat jednání
představenstva, kde mají být vedeny bankovní účty atp.).
Rovněž nelze míchat pojem COMI dle Insolvenčního nařízeni se stejným
pojmem v Nařízení Brusel I, které výslovně stanoví, že „se nevztahuje na konkursy,
vyrovnání a podobná řízení“98.
COMI je jediným hraničním určovatelem stanoveným Insolvenčním
nařízením pro určení mezinárodní pravomoci soudu pro zahájení tzv. hlavního
insolvenčního řízení99. Toto řízení universalistické povahy, jen s některými
výjimkami, má přímou účinnost ve vztahu k veškerému majetku úpadce ve všech
státech Evropské unie, a kromě případů použití zásady veřejného pořádku (ordre
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public100), není způsobu, jak napadnout rozhodnutí o zahájení takového řízení v jiném
státě než v tom, jehož soud toto rozhodnutí vydal101. Je to tedy skutečně silný nástroj.
Insolvenční nařízení definuje COMI jako „místo, kde jsou soustředěny hlavní
zájmy“ dlužníka a které „by mělo odpovídat místu, ze kterého dlužník obvykle své
zájmy spravuje, a je proto zjistitelné třetími osobami“102. Pro právnické osoby
Insolvenční nařízení dále stanoví vyvratitelnou domněnku: „v případě společnosti
nebo právnické osoby se za místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, považuje sídlo,
pokud není prokázán opak103“. V novelizovaném znění Insolvenčního nařízení, které
vstoupí v účinnost až v příštím roce, s oporou v judikatuře, která vznikla během
fungování stávajícího nařízení104, je již dána o něco přesnější definice COMI, ale
k tomu se vrátíme v dalších kapitolách.
Duch vývoje kodifikace mezinárodního insolvenčního řízení se od počátku
spojoval s pravidlem tzv. přímé příslušnosti (angl.: „direct jurisdiction“), založeným
na principu dlužníkova centra správy a přímo inspirovaným obecně uznávanou
zásadou pocházející z římského práva: „actor sequitur forum rei“105, tedy, že žalobce
má následovat žalovaného k jeho soudu.
Centrum správy neboli později COMI106 je založeno na teorii domicilu nebo
skutečného sídla u právnických osob a sahá tak k tradicím právní kultury
kontinentální Evropy, kde tento princip pojetí osobního statusu právnických osob byl
zaveden např. v Belgii zákonem o obchodních společnostech již v roce 1873107. I když
samotný pojem COMI předpokládá při jeho stanovení místo správy hlavních zájmů,
100
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musíme ještě jednou upozornit na to, že Insolvenční nařízení u právnických osob
přidává vyvratitelnou domněnku COMI jako sídla společnosti, což zakládá určité
propojení i s používanou ve státech systému common law teorií registrovaného sídla.
Již první Lemonteyho zpráva dávala obecnou definici centra správy jako
místa, kde dlužník obvykle spravuje své hlavní zájmy108. Slovo „spravuje“ by se v této
definici s ohledem na následující vyklad pojmů v Lemonteyho zprávě, dalo zaměnit
se slovem „řídí“, jelikož zpráva předpokládala vedení správy prostřednictvím
rozhodování. Již tehdy bylo samotné slovo „zájem“ (angl.: „interest“) zavedeno
s cílem zavedení širšího pojmu než např. „záležitosti“ (angl.: „affairs“), který má
v původním znění více obchodní charakter, a tady mluvíme o centru dlužníkovy
správy bez ohledu na obchodní nebo neobchodní charakter osoby dlužníka. Rovněž
i pozdější Virgos-Schmitova zpráva doplňuje tento přístup a říká, že snahou definice
pojmu „zájem“ bylo zahrnout do tohoto pojmu nejen obchodní, průmyslové a profesní
aktivity, ale i obecné ekonomické (spotřebitelské) aktivity nepodnikajících osob109.
Lemonteyho zpráva a i další dokumenty zdůrazňují, že pojem COMI má svou
povahou celoevropský charakter a nemůže být vykládán různě v návaznosti na
národní úpravy jednotlivých států. Tento názor byl opakovaně vysloven i Soudním
dvorem např. v rozsudcích Eurofood110 nebo Interedil111.
Z existujících definicí je zřejmé, že COMI dlužníka může být pouze jedno, a
v tomto okamžiku se dostáváme k méně objektivním kritériím a s nimi spojeným
interpretačním otázkám, ke kterým se vrátíme v dalších článcích:
-

Je evidentní, že pro určení COMI je potřeba posuzovat řadu faktorů, aby
bylo možné zjistit, co je skutečným hlavním zájmem dlužníka, a není
úplně jasné, která kritéria se mají použít, a i když některá z nich jsou
definována

v různých

důvodových

zprávách,

předcházejících
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Insolvenčnímu nařízení, metodika jejich použiti a posouzení je stále dost
subjektivní.
-

Když mluvíme o posuzování těchto faktorů a jejich použití v soudním
řízení, vyvstává částečně procesně-právní otázka: kdo je oprávněn
a povinen tyto faktory zkoumat? Zdali je to soud ex-offo, úpadce, věřitelé,
mohou-li určení COMI napadnout účastnici právnické osoby. Rovněž je
otázkou, jaké úsilí musí osoby, které mají nebo mohou mít právní zájem na
řízení, vynaložit k jejich zjištění. Očividně v zájmu zachování práv
věřitelů, což je primárním cílem insolvenčního řízení, a to i včetně věřitelů
potenciálních neboli deliktních, je potřeba, aby skutečnosti ovlivňující
COMI, samotné jeho místo, a tudíž následně i celé řízení, byly pro tyto
osoby snadno zjistitelnými. Tak to upravuje Insolvenční nařízení ve čl. 13
preambule. Dle názoru profesora Bělohlávka by místo COMI mělo být pro
třetí osoby zjistitelné bez nějakého speciálního úsilí z jejich strany112.

-

Další, i když možná ne natolik složitou, ale důležitou otázkou je, ke
kterému okamžiku je posouzení umístění COMI relevantní. Insolvenční
nařízení říká, že okamžikem zahájení řízení je „okamžik, kdy rozhodnutí
o zahájení řízení nabývá účinku113“. Jelikož národní právní úpravy
insolvenčních řízení se liší, je potřeba si upřesnit rovněž, co je
ekvivalentem zahájení řízení v členském státě. Například Richter ve svém
článku zmiňuje, že v české úpravě je zahájení insolvenčního řízení něčím
jiným než rozhodnutí o úpadku a právě pouze rozhodnutí o úpadku by
mělo být v konceptu Insolvenčního nařízení považováno za zahájení
insolvenčního řízení114. Vavřína však s odkazem na Rozsudek Susanne
Staubitz-Schreiber115 spojuje okamžik stanovení COMI s podáním
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insolvenčního návrhu a je názoru, že změny COMI od podání návrhu do
prohlášení úpadku (a samozřejmě i později) nemají relevanci116.
K těmto otázkám se podrobněji vrátíme v následujících článcích, kde
rozebereme specifické vlastností určení místa COMI v závislosti na osobním statutu
osoby úpadce. V zásadě rozlišujeme fyzické osoby podnikatele a nepodnikatele
(spotřebitele neboli angl. „consumers“117) a právnické osoby.
6.3.1. COMI fyzických osob nepodnikatelů
Insolvenční nařízení v úpravě příslušnosti nedělá rozdíl mezi fyzickými
a právnickými osobami a pro fyzické osoby nepodnikatele je hraničním určovatelem
potřebným pro určení mezinárodní příslušnosti soudu místo COMI. Toto místo
u nepodnikající osoby není však natolik jednoduché určit118. Virgos-Schmitova zpráva
spojuje určení místa COMI s obvyklým pobytem osoby119. S přihlednutím k zásadě
svobody pohybu osob, vyzdvihnuté primárním unijním právem, místo obvyklého
pobytu nemusí být zrovna snadno zjistitelné. Navíc názor některých autorů na určení
místa obvyklého pobytu přináší i některé subjektivnější prvky jako rodinné a sociální
vazby. Tak například Israel charakterizuje místo obvyklého pobytu jako „centrum
života osoby a jejích aktivit120“. Pannen mluví o dvou podmínkách určení obvyklého
pobytu121:
-

Pobyt musí mít trvalý charakter, tj. k rozhodujícímu okamžiku musí
existovat poměrně dlouhou dobu. Vychází se z toho, že kdyby posuzovaná
osoba nepobývala v určitém místě dostatečně dlouho, nevznikly by jí
potřebné společenské vazby s okolím. Obecně přijímaná doba dostatečné
délky pobytu je 6 měsíců; ta však může být i kratší, když bude zjevné, že
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osoba od samého počátku předpokládá, že se v určitém místě usadí
nastálo.
-

Centrum existence osoby, tj. ohnisko jejího života je spojeno s určitou
zemí jejího pobytu.

Jako obecnou poznámku chci podotknout, že v případě, kdy jsou majetek
osoby a místo, kde probíhá rozhodování o správě tohoto majetku teritoriálně
odděleny, vždy je k posuzování místa COMI relevantní místo, ze kterého osoba
úpadce své zájmy a majetek řídí a kde přijímá rozhodnutí.
6.3.2. COMI fyzických osob podnikatelů
Jak uvádí Pannen, u určení místa COMI pro fyzickou osobu podnikatele, je
hlavní otázkou, zda je místo jejích hlavních zájmů totožné s místem obvyklého
pobytu osoby úpadce, jelikož její osobní a podnikatelské zájmy se prolínají122.
V případě osob, vykonávajících výdělečnou/obchodní činnost, je místo výkonu této
činnosti prvořadým faktorem a zkoumání místa pobytu již není potřebné, obzvlášť
vzhledem k tomu, že obvykle právě tato činnost je příčinou úpadku, i když
Insolvenční nařízení v žádném případě neřeší, kvůli čemu ve skutečnosti k úpadku
došlo. Ve Virgos-Schmitově zprávě je takovéto místo pojmenováno jako profesní
domicil123. Wessels užívá termín „místo podnikatelských aktivit“124, který v případě
podnikajících fyzických osob spojuje s místem kontaktu s věřiteli (angl.: „Contact
with Creditors“). Použití místa kontaktu s věřiteli by se u podnikajících osob skutečně
dalo považovat za jeden z možných přístupů k určení COMI s odůvodněním, že
v měřítku fyzické osoby zpravidla pravě v místě takového kontaktu dochází
k obchodní aktivitě a jejímu řízení a navíc se u takového kontaktu může lépe
naplňovat podmínka zjistitelnosti místa COMI třetími osobami.
6.3.3. COMI právnických osob
Mezinárodní Insolvenční řízení proti právnickým osobám, kde se občas
vyskytuji i velmi složité případy s účastí velkých podnikatelských skupin, která mají
122
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i citelné sociální dopady, samozřejmě přitahují větší pozornost a zároveň vyvolávají
i větší diskuze ohledně vhodnosti COMI jako hraničního určovatele a metod jeho
aplikace.
Jak již bylo několikrát řečeno v předchozích článcích, Insolvenční nařízení pro
určení místa COMI u právnických osob zavádí vyvratitelnou domněnku totožnosti
COMI a registrovaného sídla. Nikde v textu Insolvenčního nařízení však nenajdeme
žádné vodítko k tomu, jakým způsobem by tato domněnka mohla být vyvrácena.
Nebylo ani jasné, kdo tuto domněnku musí zkoumat. Tak například někteří čeští
autoři zastávají názor, že totožnost sídla úpadce a COMI by soud měl zkoumat
ex-officio125. Jiní se přiklánějí k tomu, že v řešení této otázky důkazní břemeno leží na
tom, kdo má na věci právní zájem126. Nebylo dostatečně jasně vymezeno ani
hmotněprávní určení COMI, a tak než do celé věci rozhodnutí SDEU vneslo nějaké
světlo, nějakou dobu se celé odvětví mezinárodní insolvence, upravené Insolvenčním
nařízením, pohybovalo v určité nejistotě. Wessels127 pojmenoval toto období jako
„The pre-Eurofood period“ („období před Eurofoodem“) a uvádí příkladem případ
Daisytek128, na začátku kterého soudy různých států hned vydaly řadu protichůdných
rozhodnutí, která se až po několika letech podařilo sjednotit v soudech vyšších
instancí. Určitý chaos panoval i v komunikaci mezi správci. V roce 2007 Mezinárodní
asociace profesionálů v oboru restrukturalizace a úpadku (INSOL International)
vydala nezávaznou příručku především pro správce za účelem nastavit lepší
komunikaci a spolupráci v probíhajícím přeshraničním insolvenčním řízení129.
Jen krátce předběhnu podrobnější výklad základních metod určování COMI
a popis judikatury, který bude následovat, s jednou malou zajímavou poznámkou
o tom, jak jsou teorie a aplikace Insolvenčního nařízení v praxi odlišné. Rozsudek
125
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Eurofood, na který odkazuje skoro každá práce, zabývající se problematikou COMI
v evropském insolvenčním právu, stanovil, že domněnka totožnosti COMI a sídla
právnické osoby je extrémně silná a může být vyvrácena, pouze, když dle
objektivních a třetími osobami zjistitelných objektivních skutečností, úpadce
nevykonává žádnou činnost ve státě, kde se nachází jeho sídlo130. Zároveň Mevorach
předložila studii výsledků rozhodnutí soudů členských států (největší počet
rozhodnutí pochází z Velké Británie, Belgie, Francie a Německa, což vypadá
reprezentativně) ve věcech aplikace Insolvenčního nařízení, která ukazuje, že
rozhodovací praxe je výrazně jiná, než by se dalo očekávat. Studie obsahuje období
pouze mezi roky 2002 a 2009131, ale čísla uvedená v ní jsou tak výrazná, že není
možné k tomu nepřihlédnout. Ta čísla mluví sama za sebe, takže pouze stručně uvedu,
že ze 72 posuzovaných rozhodnutí národních soudů členských států, která se týkala
otázky vyvracení domněnky obsazené ve čl. 3, odst. 1 Insolvenčního nařízení (velmi
silné dle rozsudku Eurofood), v 82 % případů tato domněnka byla vyvrácena, a když
rozdělíme posuzovaný časový interval, jak uváděl profesor Wessels, na doby před
a po Eurofoodu, pak před tímto rozhodnutím byla domněnka vyvrácena v 81 %
případů132 a po něm až v 83 %133 (!).
Než se podíváme blíž na to, jakým způsobem se dle Insolvenčního nařízení dá
místo COMI právnické osoby určit, bylo by dobré také odpovědět na otázku, kdo ve
skutečnosti nese zodpovědnost a důkazní břemeno tohoto určení. Pannen nabízí velmi
rozumnou logickou konstrukci, kde uvádí, že většinový názor se přiklání k tomu, že
jedině stát má pravomoc, a tudíž i povinnost provádět úkony ex-officio, a tím pádem
je povinen zjišťovat centrum zájmů dlužníka bez návrhu. Na druhou stranu evidentně
to tak nebylo myšleno zákonodárcem, protože kdyby soud na svůj vlastní podnět
pokaždé sám zjišťoval COMI, vyvratitelná domněnka by naprosto ztrácela smysl.
Dále se nabízí možnost, že soud může upustit od zkoumání COMI v případě, kdy není
žádný důvod předpokládat, že sídlo úpadce a jeho COMI nejsou totožné, což je ale
130
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upuštěním od „úřední povinnosti“. Výsledkem celé úvahy je, že soud použije
domněnku obsaženou ve druhé větě článku 3, odst. 1. Insolvenčního nařízení v tom
případě, když jeho vlastní zjištění nedá soudu podklad pro rozhodnutí o skutečném
místě COMI s dostatečnou určitostí134. Samozřejmě ze zásady práva na spravedlivý
proces dále každý, kdo má na věci právní zájem, je oprávněn podávat návrhy
a poskytovat důkazy.
Rozsudky Eurofood a Interdil daly poměrně jasné negativní a pozitivní
interpretace domněnce sídla dle Insolvenčního nařízení135, které ale jenom nepřímo
ukazují na to, jak se má určit centrum hlavních zájmů společností v případě, když
není totožné s její sídlem.
U samotného určení COMI existují dvě základní metody, které se střetávají
v otázce, jestli centrum zájmu je blíže spojeno s místem řízení, nebo místem výkonu
činnosti. Tyto metody se tedy jmenují „head office functions test“ (místo
řízení/rozhodování) a „business activity test“ (místo podnikatelských aktivit).
Teorie místa řídících pravomocí (Head office functions test)
Místo rozhodování má i několik dalších v podstatě synonym, která upřesňují
tento pojem: „mind of management“, „place of strategic controlling decissions“ apod.
Tento přístup spočívá v určení místa, kde se dělají strategická rozhodnutí neboli
základní administrativní rozhodnutí136. Doplňujícími faktory, které byly zmíněny
v řadě rozhodnutí národních soudů patří místo svolání valných hromad společnosti,
místo rozhodování o personálních otázkách, o finančním řízení a plánovaní,
marketing a místo budování firemní identity, místo, kde se uzavírají zásadní
kontrakty, a konečně místo, kde mají trvalé bydliště řídící zaměstnanci dlužníka.
134
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Některé názory, které nepovažují „head office functions test“ za nejlepší řešení,
odkazují na skutečnost, že řízení, které je z velké částí vnitřním procesem korporace,
není vždy dostatečně transparentní. Dovolím si poznámku, že z mého osobního
pohledu je zjištění, z jakého místa se korporace skutečně řídí, často dost velký
praktický problém. Jako příklad mohu uvést velmi populární jurisdikce pro daňové
optimalizace jako Luxemburg, Nizozemsko, Kypr apod., kde kvůli vytvoření
vyžadovaného daňového rezidentství (tzv. „substance“) je velmi rozšířena forma de
facto umělých head office s nominálním jednatelstvím, přičemž skutečné rozhodování
probíhá v jiných státech a často je jen ve velmi malé míře zjistitelné pro třetí osoby.
Teorie místa výkonu činnosti (Business aktivity test“)
Tento způsob určení COMI se opírá o čistě objektivní kritéria z pohledu
věřitelů137 a nabízí větší ochranu jejich zájmů tím, že použitím takových kritérií
zakládá větší právní jistotu a předvídatelnost v rozhodnutích o mezinárodní
příslušnosti řízení, a tudíž i o rozhodném právu. Místo výkonu činnosti, kde dlužník
vede obchodní transakce, má obchodní prostory a majetek, zaměstnává další osoby,
vede operativní účetnictví a operuje přes bankovní účty, se ztotožňuje s COMI138. Dle
tohoto principu je mezinárodní příslušnost dána v místě, které je známo věřitelům,
což jim umožňuje odhadnout právní a ekonomická rizika obchodního styku
s dlužníkem.
Dle mého názoru je kritérium místa řízení a fundamentálního rozhodování pro
insolvenční vztahy důležitější než místo, kde úpadce vykonává operační činnost,
protože právě nesprávné řízení a rozhodování je ve většině případů zdrojem vzniku
insolvenčního stavu, ale toto kritérium je občas poměrně subjektivní a těžko
zjistitelné. Zároveň uvažování o centru zájmu podle kritéria místa výkonu činnosti
dává věřitelům víc právní jistoty a předvídatelnosti, a tudíž víc chrání jejich práva,
což je hlavním materiálním cílem Insolvenčního nařízení. Je zjevné, že v praxi, jako
vždy, nefunguje ani jeden vyhraněný systém ale vždy vznikává nějaký rozhodovací
kompromis, který se rovněž s postupem času vyvíjí a dostává nové rysy. Není
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náhodou, že Wessels ve svém článku o vývoji přístupů k rozhodování o COMI139
odkazuje na rozhodnutí ve věci Stanford140, které nepřímo umožnuje a dává vodítko
k použití obou výše zmíněných teorií a zdůrazňuje, že „nelze jednoduše se dívat na
místo, kde jsou vykonávány funkce ústředí bez zhodnocení, do jaké míry umístění
těchto funkcí je zjistitelné pro třetí strany141“. Soudce J. Lewison, který tuto věc
rozhodoval, v odůvodnění uvedl, že i jeho vlastní rozhodovací praxe ohledně použití
metod určení COMI ve srovnání s předchozími případy se tímto rozsudkem mění,
a uvedl, že při vyvracení domněnky COMI v místě sídla je potřeba používat
objektivní faktory, s tím, že tyto faktory musí být zjistitelné třetími osobami, a to tak,
že pro tuto zjistitelnost by věřitelům měla stačit informace veřejně přístupná a taková,
se kterou se dá seznámit v běžném obchodním styku, tedy lehce dostupná
a průhledná.
V odborné literatuře142 i v praxi došlo k vytvoření výčtu skutečností, které se
používají u kritérií, která pomáhají rozpoznat místo obvyklého centra správy zájmů
dlužníka:
-

ve kterém státě docházelo k běžnému (každodennímu) řízení společnosti,

-

jakou státní příslušnost měli členové statutárního orgánu společnosti,

-

jakou adresu jako sídlo společnost sdělovala svým věřitelům,

-

kde měl statutární orgán společnosti trvalé bydliště,

-

odkud je spravována personální politika dlužníka, vedeno účetnictví
a správa informačních systémů,

-

kde probíhalo plnění významných smluvních vztahů atp.

České soudy v Brně a Praze ve dvou významných případech Slovkord143
a ECM144 výslovně prohlásily, že se při svém rozhodování o místě COMI držely
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zásady „head office functions“ a použily v obou případech stejná kritéria pro jeho
určení:
-

odkud je určována obchodní politika dlužníka a zajišťováno jeho
financování,

-

kde probíhají jednání se strategickými obchodními partnery,

-

odkud je spravována personální politika dlužníka, vedeno účetnictví
a správa informačních systémů.

Samotný duch zkoumání těchto skutečností a jejich zjistitelnosti třetími
osobami nicméně dle mého názoru byl dost v souladu i s teorií místa výkonu činnosti.
Dovolím si zde podrobněji zmínit případ ECM – zřejmě největší úpadek v ČR
během posledních let. V případě holdingové společnosti developerské skupiny ECM
se jednalo o úpadek lucemburské akciové společnosti ECM REAL ESTATE
INVESTMENTS A.G., který byl vyhlášen na návrh hlavních věřitelů, ke kterému se
připojil i dlužník. V odůvodnění usnesení o zjištění úpadku a vedení insolvenčního
řízení, jako hlavního úpadkového řízení, se soud poměrně podrobně věnuje posouzení
mezinárodní příslušnosti ohledně zahájení insolvenčního řízení, které dává zajímavý
praktický příklad rozhodovací úvahy národního soudu.
Městský soud v Praze především hned na začátku s odkazem na skutečnost
existence mezinárodního prvku potvrdil svou úlohu zkoumat vlastní příslušnost ex
offo a po konstataci aplikační přednosti Insolvenčního Nařízení se pustil do zkoumání
otázky, zda-li a které řízení ohledně úpadku dlužníka může být zahájeno na území
ČR. Zajímavé je, že soud ihned a velmi striktně odmítl možnost posuzovat aktivitu
ECM v ČR jako pobočku a totiž i možnost vedení vedlejšího řízení. Pro zahájení
hlavního řízení soud musel odpovědět, zda-li se tedy v ČR nachází COMI dlužníka.
Soud odkázal na vyvratitelnou domněnku, obsaženou ve čl. 3 odst. 1 Insolvenčního
nařízení a uvedl, že břemeno vyvracení této domněnky leží na těch, kteří se jejího
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vyvracení domáhají, v tomto případě – na všech navrhovatelích. Navrhovatelé tak byli
povinni prokázat, že dlužník ke dni zahájení insolvenčního řízení:
-

své zájmy obvykle spravuje z České republiky,

-

a České republika je jako místo, odkud dlužník obvykle spravuje své zájmy
známá, resp. zjistitelná také třetím osobám, zejména jeho věřitelům.

Pro stanovení kritérií při posuzování této otázky se soud přihlásil
k uvedenému výše tzv. testu řídících pravomocí a odkázal na podobný přístup
Krajského soudu v Brně ve věci Slovkord145. Při posuzování těchto kritérií soud
zjistil, že:
-

dlužník byl založen za účelem nabývání a rozvoje účasti v jiných osobách
(holding) na trhu v ČR a Rusku, s tím, že výroční zpráva dlužníka uvádí
český trh jako klíčový a převážná většina společností, přes které dlužník
realizuje svůj předmět podnikání, má sídlo v

České republice.

Rozhodování o provozních otázkách dlužníka náleží představenstvu,
v němž tři ze čtyř jeho členů mají bydliště v ČR. Rovněž i většina členů
organizačních výborů dlužníka má české státní občanství a trvalé bydliště
v České republice. Hlavním zdrojem financování dlužníka je emise
dluhopisů, které jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha
s evidentním cílem získat financování pro rozvoj svého podnikání v ČR.
-

Zasedání představenstva se převážně konají v Praze. V Praze byla rovněž
vedena i jednání s věřiteli.

-

Personální politika celého holdingu je spravována z České republiky,
přičemž při celkovém počtů českých zaměstnanců v dceřiných strukturách
holdingu 325, samotný dlužník zaměstnává pouze jednoho zaměstnance
s místem působení v Lucembursku.

Na základě těchto zjištění soud dospěl k závěru, že COMI dlužníka se nachází
v České republice.

145

Slovkord, Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2009 ve věci KSBR 39 INS
2464/2009-A-12.

39

Při posouzení otázky zjistitelnosti COMI dlužníka pro třetí osoby, za které
soud považoval především věřitele dlužníka, ale také i obchodní partnery, soud
hodnotí především zda-li tyto osoby jsou srozuměny, že případné úpadkové řízení
bude probíhat jinde, než je místo registrovaného sídla dlužníka. Pro naplnění této
podmínky soud uznal tyto skutečnosti:
-

jako kontaktní adresy dlužník uváděl adresy v České republice,

-

písemná korespondence mezi dlužníkem a jeho obchodními partnery
probíhala v České republice,

-

kontaktní osobu pro investory dlužník uvádí finančního ředitele své
dceřiné servisní společností ECM Real Estate Investments k.s. se sídlem
v ČR,

-

tato servisní společnost je rovněž vlastníkem ochranné známky, která je
používána pro celý holding,

-

dlužník má registrovanou doménu v zóně .cz

-

jak je patrné z insolvenčních návrhů věřitelů podaných u českého soudu,
hlavní věřitelé považují Českou republiku za COMI dlužníka,

Po zvážení odpovědí na položenou otázku, soud rozhodl, že jsou splněny
podmínky pro vyvracení domněnky umístění COMI v místě sídla dlužníka a že
v postupu dlužníka neshledává známky zneužití principu forum shopping a potvrdil
svou příslušnost k zahájení hlavního insolvenčního řízení.
V doplnění bych chtěl ale uvést, že stejně jako v případě Slovkord, i v případě
ECM se rozhodnutí soudu ve věci určení centra správy dlužníkových zájmů opíralo
a bylo v souladu s návrhem dlužníka. Bylo by zajímavé, jak by soud odůvodnil své
rozhodnutí o příslušnosti, obzvlášť v případě ECM, kdyby dlužník namítal, že jeho
skutečné COMI není v ČR, ale v Luxemburgu.
Výše popsané metody zjištění COMI a úvahy o nich jsou nejaktuálnější
v případě insolvence skupin. Dosavadní Insolvenční nařízení až do své novelizace
skupinovou insolvenci vůbec neupravovalo a základní judikatura v rozsudcích
Eurofood146 a Rastrelli147 stanovila, že ani kontrola mateřské společnosti nad
146
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hospodářským rozhodováním dceřiné společnosti – úpadce, ani propojení majetku
nepřináší dostatek důvodů pro vyvrácení domněnky COMI v místě sídla samotného
dlužníka, a tudíž neumožnovala spojení řízení přes vzájemnou majetkovou účast. Jiný
pohled však ukazuje možnost ovládání společnosti přes její řídicí orgány, a to tak, že
jsou obsazeny bud mateřskou společností, nebo jejími zaměstnanci. V takovém
případě by se dalo zdůvodnit COMI de facto v místě sídla mateřské společnosti za
použití metody kritéria místa řízení, což ale například Pannen považuje za nežádoucí
z důvodu, že by mohla vzniknout situace, při které by insolvenční řízení bylo vedeno
v místě, kde se nenachází ani zaměstnanci, ani podnikatelské aktivity a ani samotní
věřitelé dceřiné společnosti148.
6.4. Zásadní judikatura Soudního Dvora v otázce COMI
6.4.1. Rozsudek Eurofood
Rozsudek ve věci společnosti Eurofood IFSC Ltd.149, již několikrát zmíněný
v této práci, na který odkazuje skoro každý autor, pojednávající o otázce COMI, je
bezesporu v této problematice naprosto klíčový. Tento rozsudek padl v souvislosti
s jedním z největších a nejsledovanějších úpadků v novodobých ekonomických
dějinách – úpadku italského koncernu Parmalat. Tento rozsudek na jedné straně dal
několik zásadních odpovědí na otázky neupravené explicitně v Insolvenčním nařízení
a zároveň otevřel otázky nové, spojené s problematikou insolvence uvnitř velkých
nadnárodních korporátních celků se složitě propletenou vlastnickou strukturou,
zasahující do množství jurisdikcí a rovněž velmi složitou strukturou řízení. K této
problematice Soudní dvůr ve svém rozsudku sice také vyslovil svůj názor, kde se
odmítl ztotožnit s koncernovým přístupem v insolvenčním řízení, nicméně diskuse,
která vyslovení tohoto názoru následovala, v kontextu stále se posilující globalizace
ve výsledku vedla ke změně samotného Insolvenčního nařízení a zavedení prvků
úpadku skupin.
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Společnost

Eurofood

IFSC

Ltd.

byla

registrována

v Irsku

a jejím

stoprocentním vlastníkem byl italský koncern Parmalat. Volba irské jurisdikce byla
účelově spojena s daňovými výhodami Irska (zkratka IFSC – International Financial
Service Center ukazuje, že se jedná o speciální typ daňově zvýhodněných korporací,
dostupných v Irsku v té době), kde však společnost nemohla vykonávat jiné funkce
než financování holdingových struktur koncernu. Společnost neměla žádné
zaměstnance a ani žádnou vlastní kancelář. Představenstvo se formálně scházelo
v Dublinu, ale jeho italští členové se zasedání většinou účastnili po telefonu. Běžnou
administrativní činnost za společnost vykonávala třetí osoba, a to Bank of America.
Společnost provedla jenom tři transakce a všechny se týkaly získání financování pro
Parmalat150. Nějakou dobu po skandálním bankrotu Parmalatu a zahájení jeho nucené
restrukturalizace Bank of America požádala irský soud o zahájení řízení o úpadku,
které soud zahájil a jmenoval dočasného správce. Velmi krátce po tomto rozhodnutí
italský ministr výrobních věcí rozhodl o mimořádné správě Eurofood a také jmenoval
správce, načež italský soud v Parmě usoudil, že je mezinárodně příslušný k tomu, aby
určil, že se společnost Eurofood nachází ve stavu, kdy není schopna plnit své
závazky. Irský soud s odkazem na nepříslušnost italského soudu, odůvodněnou
výhradou veřejného pořádku, zahájil insolvenční řízení. Po odvolání ze strany
italského správce věc formou podání předběžných otázek postoupila k Soudnímu
dvoru.
Jedna z otázek, na kterou Soudní dvůr odpověděl jako na první, pojednávala
o způsobu určení COMI u společnosti, která je součásti holdingového uskupení a je
plně kontrolována ze strany mateřské společnosti. K této otázce soud vyvodil několik
obecných interpretačních pravidel pro aplikaci Insolvenčního nařízení zejména
v otázce určení COMI, když uvedl zaprvé, že „Pojem místa, kde jsou soustředěny
hlavní zájmy, je specifickým pojmem nařízení. Má tedy samostatný význam a je třeba
jej vykládat jednotně a nezávisle na vnitrostátních právních předpisech,“151 a zadruhé
vyjádřil se ve věci vyvracení domněnky určení COMI v místě sídla. Soud přiznal této
150
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domněnce hodně velkou sílu, když uvedl příklad situace, při kterém by domněnka
mohla být vyvrácena s formulací, že „tak by to mohlo být zejména v případě
společností typu „poštovní schránky“, která nevykonává žádnou činnost na území
členského státu, kde se nachází její sídlo152“. Ve věci Eurofood je domněnka opravdu
velmi silná, protože tato společnost v podstatě většinu rysů „poštovní schránky“
naplňovala. Při posuzovaní skutečností, mohoucích tuto domněnku vyvrátit, Soud
podotýká, že při uvažování je potřeba se opírat o objektivní kritéria a v odůvodnění
říká, že vyvrácena domněnka může být „pouze tehdy, jestliže skutečnosti, jež jsou
objektivní a zjistitelné třetími osobami, umožní prokázat existenci skutečné situace
odlišné od té, kterou má odrážet umístění do místa předmětného sídla“153. Soud
zároveň zdůraznil statut společnosti jako samostatné entity a odmítl pro cíl určení
COMI uznat centrum zájmů dceřiné společnosti v místě sídla mateřské společnosti,
i když tato ji zcela kontroluje: „pouhá skutečnost, že mateřská společnost se sídlem
v jiném členském státě může kontrolovat nebo kontroluje její rozhodnutí
v hospodářské oblasti, nestačí k vyvrácení domněnky stanovené nařízením“154.
Existuje diskuse, zdali rozhodnutí v dané věci je odmítnutím principu „head
office functions test“155. Moss říká, že někteří mohou přehlédnout skutečnost, že
otázka irského soudu nebyla položena tak, aby na ni soud mohl odpovědět s odkazem
na hodnocení tohoto přístupu k hodnocení místa COMI, a tak se k tomu Soudní dvůr
ve svém rozhodnutí nevyjadřoval. V podstatě i Generální advokát ve svém stanovisku
sice kladně zhodnotil možnost použití „head office functions test“, ale uvedl, že
v tomto konkrétním případě toto není relevantní156.
Dále se Soudní dvůr vyjádřil ještě ke dvěma velmi důležitým procesním
otázkám. Soud se vyjádřil k otázce, co je vlastně rozhodnutí o zahájení insolvenčního
řízení v tom smyslu, že vzhledem k velmi odlišné právní úpravě úpadkového řízení
v různých členských státech tímto rozhodnutím nemusí být rozhodnutí, které je
označeno jako rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, ale hlavně musí naplňovat
152
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vlastnosti, které jsou uvedeny v Insolvenčním nařízení, a to jestli jsou „vydané na
základě návrhu na zahájení řízení uvedeného v příloze 1 nařízení, vycházející
z úpadku dlužníka, jestliže takové rozhodnutí zahrnuje zbavení dlužníka práva
nakládat se svým majetkem a jmenování správce podstaty uvedeného v příloze C
daného nařízení“157. Dále v odpovědi na otázku, jakým způsobem může soud
smluvního státu využit ustanovení o veřejném pořádku za účelem neuznání
rozhodnutí soudu jiného smluvního státu, Soud s odkazem na Bruselskou úmluvu
uvedl, že „použití uvedeného ustanovení je možné pouze v případě, že uznání nebo
výkon rozhodnutí vydaného v jiném státě by narušilo nepřijatelným způsobem právní
řád státu, v němž je uznání požadováno, neboť by tím byla ohrožena některá jeho
základní zásada.“ Ohrožení by přitom mělo být zcela zjevné. Možnost použít tuto
výhradu je tedy velmi omezená, což je zřejmě do jisté míry i v souladu se záměrem
Insolvenčního nařízení.
6.4.2. Rozsudek Interedil
Dalším velmi zajímavým rozsudkem v judikatuře, spojené s určením COMI, je
rozsudek Interedil158. Společnost Interedil, původně se sídlem v Itálii, v červenci roku
2001 přemístila své sídlo do Londýna a dle uzavřené smlouvy o prodeji podniku
převedla majetek na jinou osobu. Mimo jiné, dle tvrzení Interedil, během několika
měsíců po přemístění sídla společnost převedla na jinou osobu i své nemovitosti na
území Itálie. Poté byla v červenci roku 2003 společnost Interedil vymazána
z obchodního rejstříku. Na podzim téhož roku italský věřitel podal návrh na vyhlášení
konkurzu na společnost Interedil u italského soudu. Společnost Interedil vznesla
námitku nepříslušnosti a uvedla, že z důvodu, že její poslední sídlo bylo na území
Spojeného království, pouze soudy tohoto státu jsou příslušné k projednání této věci.
Prvoinstanční soud v Itálii požádal o předběžné rozhodnutí o příslušnosti Kasační
soud, ale bez toho, aby se tohoto rozhodnutí dočkal, v květnu 2004 z důvodu
neshledání námitek Interedil jako důvodných, vyhlásil na společnost konkurz, proti
čemuž se Interedil odvolala. V roce 2005 Kasační soud na původní žádost
prvoinstančního soudu vydal usnesení, podporující názor, že příslušným soudem ve
157
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věci je soud v Itálii. Toto usnesení bylo odůvodněno skutečnostmi, které by dle
názoru apelačního soudu měly vyvrátit domněnku umístění COMI společnosti v místě
její sídla, a to existencí nemovitého majetku Interedilu v Itálii, nájemní smlouvou na
dva hotelové komplexy a smlouvou uzavřenou s bankovní institucí rovněž v Itálii.
Prvoinstanční soud však, maje pochybností o opodstatnění tohoto odůvodnění
vzhledem k rozsudku Soudního dvoru ve věci Eurofood, řízení přerušil a položil
soudnímu dvoru předběžné otázky. Musím říci, že tyto otázky, možná i po
zkušenostech s intepretaci rozsudku Eurofood, byly položeny lépe než v případě
Eurofood, především ve věci posouzení volby kritérií při určení COMI. Otázky zněly
takto:
„1) Je třeba pojem ‚místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka‘, ve
smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení [...] vykládat v souladu s právem Společenství nebo
vnitrostátním právem a v případě, že na první alternativu je potřeba odpovědět
kladně, co tento pojem znamená a jaké jsou rozhodující faktory nebo prvky pro určení
‚místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy‘?
2) Může být domněnka stanovená čl. 3 odst. 1 nařízení [...], podle níž se
‚v případě společnosti nebo právnické osoby za místo, kde jsou soustředěny hlavní
zájmy, považuje sídlo, pokud není prokázán opak‘, vyvrácena na základě zjištění
skutečné podnikatelské činnosti v jiném státě než v tom, kde se nachází sídlo
společnosti, nebo je nezbytné ověřovat, že společnost nevyvíjela žádnou
podnikatelskou činnost ve státě, kde má sídlo, aby tato domněnka mohla být
vyvrácena?
3) Je existence nemovitostí společnosti v jiném členském státě, než je sídlo
společnosti, nájemní smlouvy na dva hotelové komplexy uzavřené společností, jež je
dlužníkem, s jinou společností a existence smlouvy uzavřené společností s bankovní
institucí dostatečným prvkem nebo faktorem, který by umožňoval považovat
domněnku stanovenou článkem 3 nařízení [...] ve prospěch sídla společnosti za
vyvrácenou, a jsou tyto okolnosti dostatečné k tomu, aby bylo možno mít za to, že
společnost má ‚provozovnu‘ v tomto státě ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení [...]?
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4) V případě, že se rozhodnutí o soudní příslušnosti, které přijal Corte
[suprema] di cassazione v[e výše uvedeném] usnesení [...], zakládá na výkladu
článku 3 nařízení [...] odlišném od výkladu Soudního dvora, brání článek 382
italského občanského soudního řádu, na jehož základě Corte [suprema] di cassazione
rozhoduje s konečnou platností a závazně o soudní příslušnosti, použití uvedeného
ustanovení Společenství, jak je vykládáno Soudním dvorem?“
Soudní dvůr především zkoumal vlastní pravomoc ve věci rozhodovat
a konstatoval s odkazem na vlastní předchozí rozhodnutí, že po vstupu Lisabonské
smlouvy159 v platnost, smí rozhodovat o předběžných otázkách podaných soudy
členských států k rozhodnutím, u kterých jsou přípustné opravné prostředky, a to
včetně otázek podaných i před vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost.
Ve svém rozhodnutí Soudní dvůr po rozsudku ve věci Eurofood160 ještě jednou
zdůraznil zásadu nahlédnutí na princip COMI v úpadkovém řízení nikoliv z pozic
vnitrostátního práva, ale pouze s odkazem na právo unijní161.
Rovněž se soud vyjadřuje i k otázce definice provozovny, u čehož konstatuje,
že z důvodu, že existence provozovny zakládá příslušnost soudu v souladu
s Insolvenčním nařízením, je i tento pojem potřeba stejně jako COMI „posuzovat na
základě objektivních a třetími osobami zjistitelných skutečností“, a dalo by se dovodit,
že by měl být rovněž chápán v mezích pouze unijního práva162. Rozsudek také uvádí,
že pro existenci provozovny v zásadě nestačí pouze existence určité majetkové
hodnoty na území členského státu nebo bankovních účtů163.
Soudní dvůr se pozastavil nad otázkou okamžiku změny místa domněnky sídla
při přechodu sídla společnosti z jednoho členského státu do druhého a s odkazem na
svůj předchozí rozsudek ve věci Staubitz-Schreiber ještě jednou konstatoval, že „pro
určení příslušného soudu v zásadě záleží na tom, kde se nacházelo místo, kde jsou
soustředěny hlavní zájmy dlužníka, v okamžiku podání návrhu na zahájení
159
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úpadkového řízení“164. Zároveň Soudní dvůr dovodil, že v případě úplného zrušení
společností se použije fikce, kdy by sídlo společností bylo přeneseno takovým
způsobem, při kterém by nedošlo k přenesení centra hlavních zájmů, a tedy při
zrušení společnosti a ukončení veškeré činnosti by se za místo COMI měla používat
„lokalita posledního místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy k okamžiku výmazu
dlužící společnosti a ukončení veškeré činnosti z její strany“165.
Na nejdůležitější otázku ohledně vymezení samotného pojmu COMI
a stanovení kritérií pro jeho určení, Soudní dvůr odpověděl následujícím způsobem:
„… při určení místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužící společnosti, je
třeba upřednostnit místo ústřední správy této společnosti, jak může být zjištěno
pomocí objektivních a pro třetí osoby zjistitelných skutečností. V případě, že se řídící
a kontrolní orgány společnosti nacházejí v místě jejího sídla a rozhodnutí o správě
této společnosti jsou přijímána, způsobem zjistitelným pro třetí osoby, na tomto místě,
nemůže být domněnka stanovená v tomto ustanovení vyvrácena. Pokud se místo
ústřední správy společnosti nenachází v jejím sídle, může být existence aktiv
společnosti a smluv na jejich finanční využití v jiném členském státě než ve státě sídla
této společnosti považována za skutečnosti dostačující k vyvrácení této domněnky
pouze za podmínky, že celkové posouzení všech relevantních skutečností připustí
třetími osobami ověřitelné zjištění, že se skutečné místo, kde je soustředěno řízení
a kontrola uvedené společnosti, jakož i správa jejich zájmů nacházejí v jiném
členském státě“166
U interpretace této odpovědí by se chtělo vrátit k samotné otázce (otázka č. 2),
která v podstatě zní, zda pro vyvrácení domněnky totožnosti sídla a COMI je
dostačující prokázat, že společnost vede skutečnou (dalo by se říct hlavní?)
podnikatelskou činnost jinde než v místě sídla, anebo je potřeba vždy zároveň
prokázat, že v místě sídla nevyvíjela činnost žádnou. Samotná otázka je velice
zajímavá ve vztahu k rozhodnutí Eurofood a dovolil bych si říci, že toto rozhodnutí
velmi hezky vystihuje, když se italský soud v podstatě ptá, zda správně chápe, že
164
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jakákoliv aktivita ve státě, kde má společnost sídlo, má přednost před třeba i mnohem
významnější aktivitou jinde. Je to jinými slovy to, co bylo vysloveno v rozsudku
Eurofood, a dle mého osobního názoru by takováto situace neměla být vždy žádoucí.
Soudní dvůr v rozsudku Interedil výrok rozsudku Eurofood trochu změkčuje
a dalo by se říci, že i zčásti napravuje. Také, jak jsme již ukazovali, v rozsudku
Eurofood bylo řečeno „A“, ale už nebylo řečeno „B“, totiž jsme se dozvěděli, že
kritéria určení COMI musí být objektivní a zjistitelná pro třetí osoby, ale pořád
nebylo přiblíženo, jaké tato kritéria jsou. Rozsudek Interedil zavádí „dualistický“
koncept použití principů „head office functions“ a „place of business activity“, který
bych považoval za bližší duchu Insolvenčního nařízení, jak ho cítím já. Tento
rozsudek nabízí při určení COMI ze začátku vypořádat se s otázkou existence řídicích
a kontrolních orgánů v místě sídla, a tak alespoň zjistit formální naplnění zjistitelnosti
místa řízení společnosti pro třetí osoby a snažit se zachovat při tom výhody, které
přináší vedení insolvenčního řízení v místě právního řádu, který rovněž upravuje
i korporátní aspekty aktivit a struktury úpadce. V případě, kdy by se toto nepodařilo
a zjištění skutečného stavu dle „head office functions“ testu by v tom okamžiku přešlo
do značně subjektivní roviny, nabízí Soudní dvůr řešení přenést pozornost k místu,
kde se nachází majetek společnosti a zdroj příjmů s těmito aktivy související
(a eventuálně i spolu s dalšími podobnými faktory), které by v tom případě bylo
oprávněně považováno za hlavní centrum zájmů úpadce.
6.5. Řízení související s insolvenčním řízením
Nepřímo, ale úzce souvisí s pojmem COMI, a spíše s účinkem jeho aplikace,
a tedy stanovením příslušného soudu a rozhodného práva, rovněž otázka příslušnosti
u řízení souvisejících s insolvenčním řízením. Pod těmito souvisejícími řízeními
především máme na mysli incidenční spory, žaloby z titulu odpovědnosti statutárních
orgánů nebo insolvenčního správce. Chci zdůraznit, že dle mého názoru související
řízení mají naprosto srovnatelnou váhu s hlavním insolvenčním řízením z toho
důvodu, že bezprostředně ovlivňují naplnění podstaty a vzájemné postavení
pohledávek věřitelů. Pro vyloučení pochybení zdůrazňujeme, že z těchto úvah
musíme zcela vyloučit trestné aspekty odpovědnosti, které se v souvislosti
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s insolvenčním řízením dost často vyskytují, ale v tomto případě nejsou vzhledem
k rozebíranému tématu relevantní.
Problematika souvisejících řízení je spojena s otázkou koordinace použití
ustanovení o příslušnosti mezi nařízením Brusel I167 a Insolvenčním nařízením
a přípustností použití vis attractiva concursus. Tato otázka hranice mezi Insolvenčním
nařízením a Nařízením Brusel I byla považována za jednu z nejkontroverznějších i při
nedávném provádění rekodifikace přeshraničního úpadkového řízení168. Vymezení
okruhů řízení, které patří k jednomu ze dvou nařízení, však není úplně jasné.
Insolvenční nařízení sice související řízení zmiňuje169, ale neobsahuje jejich definici.
Rozsudek v German Graphics např. uvádí, že obsah Článku 4. odst. 2, písm. b)
Insolvenčního

nařízení

nelze

posuzovat

jako

vymezení

řízení

spojených

s Insolvenčním nařízením, a tedy vyňatých z působnosti nařízení Brusel I.170 Carballo
Pinero nabízí logickou konstrukci171, kde bere za nezpochybnitelný základ ustanovení
o příslušnosti Insolvenčního nařízení, které říká, že „právo státu, který řízení zahájil,
určuje podmínky pro zahájení tohoto řízení, jeho vedení a skončení,“172 a dovozuje,
s odkazem na rozsudek MG Probud Gdynia173, že pojem vedení řízení obsahuje i řadu
úkonů spojených s majetkem úpadce. Tyto úkony jsou přirozenou částí insolvenčního
řízení a mají být řešeny před příslušným insolvenčním soudem. Na druhé straně,
řízení spojené se smluvními a mimosmluvními závazky úpadce pod princip vis
attractiva concursus nespadají, dokud samotné insolvenční řízení nemění jejich obsah
nebo když se nejedná o určité úkony, spojené s těmito závazky, ke kterým oprávněn
pouze správce podstaty z titulu zahájeného insolvenčního řízení. Tak Insolvenční
nařízení má působnost ve věcích, které jsou bezprostředně spojeny se zahájeným

167

Nařízení Rady (ES) 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských věcech.
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:CS:HTML
168
MIŠÚR, P., Evropská komise přistoupila k rozsáhlé změně úpadkového řízení, Obchodněprávní
revue 2/2013, s. 49.
169
Č. 6. preambule Insolvenčního nařízení.
170
German Graphics, Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. září 2009 ve věci C-292/08, bod 37.
171
CARBALLO PINERO, L., Vis Attractiva Concursus in the European Union: Its Development by
the European Court of Justice, InDret, 2010, č. 3, s. 17.
172
Čl. 4, odst. 2, věta první Insolvenčního nařízení.
173
MG Probud Gdynia, Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. Ledna 2010 ve věci C-444/07, bod. 43.
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insolvenčním řízením, a Nařízení Brusel I se použije u věci, které by mohly být
vedeny bez ohledu na insolvenční řízení174.
U těchto souvisejících řízení zjištění místa COMI a určení příslušnosti soudu
(hlavně v případech přenesení do jiného státu než podle nařízení Brusel I) mají dopad
v tom, že tato velmi důležitá řízení se přenášejí pod pravomoc soudu hlavního řízení
a dopady rozhodování se mohou výrazně lišit od situací, kdy by tato řízení zůstala
v jurisdikci místních soudů. Někteří autoři, zastánci pevného určení místa hlavních
zájmů v místě sídla společností, s tím však spojují negativní efekt, spočívající ve
zvýšení motivace umělého přesunutí centra hlavních zájmů s cílem získat lepší právní
postavení v insolvenčním řízení175, tzv. „forum shopping“.
Pro příklad k problematice řízení úzce souvisejících s insolvenčním řízením
bych chtěl zase uvést několik příkladů z rozhodovací praxe Soudního dvora:
První rozsudek spojený s řízením souvisejícím s insolvenčním řízením padl již
v roce 1979 ve věci Gourdain176, kde se jednalo o porušení povinností vyhlásit
insolvenci

v určitém

termínu

německým

faktickým

výkonným

manažerem

francouzské společnosti a jednalo se o vyvození osobní odpovědnosti a vznesení
nároku na náhradu škody, který byl uznán soudem ve Francii. Německý soud však
odmítl uznání a výkon rozhodnutí, o který francouzský správce žádal na základě
ustanovení Bruselské úmluvy, načež Soudní dvůr rozhodl, že toto řízení nemá
občanskoprávní, resp. obchodněprávní povahu a tyká se insolvenčního řízení, které je
vyňato z její působnosti. Toto rozhodnutí zaprvé založilo základní rámec pro
vytvoření definice rozhodnutí, která vyplývají přímo z úpadkového řízení,
a rozhodnutí, která s ním úzce souvisejí177, a rovněž zakotvil vynětí řízení spojených
s úpadkem z působnosti Bruselské úmluvy a později i Nařízení Brusel I.

174

Virgos-Schmitova zpráva, bod 196.
LENNARTS, M.L. EU Corporate Insolvency Law in the Wake of the ECJ's Deko Marty Judgment,
European Company Law, 2010, Vol. 7, no 3., s. 106–112.
176
Gourdain, Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. února 1979 ve věci C 133/78.
177
V tomto případě soudní dvůr argumentoval tím, že toto řízení nemohlo být zahájeno jinak než
v rámci úpadku, s úpadkem přímo souviselo a výtěžek z nároku vzneseného správcem měl být použit
ke zvýšení podstaty.
175
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V případě známém jako Deko Marty úpadce z Německa převedl peníze na
úhradu dluhu jeden den před podáním insolvenčního návrhu, těsně před nabytím
účinnosti Insolvenčního nařízení. Insolvenční správce již v době účinnosti
Insolvenčního nařízení podal odpůrčí žalobu k německému soudu, který s odkazem na
to, že transakce proběhla před nabytím účinnosti Insolvenčního nařízení, a tudíž se
musí řídit národním právem, svou příslušnost odmítl a odkázal věc k soudu v Belgii,
kde by dle národní úpravy příslušným soudem mohl být pouze právě ten, který vedl
insolvenční řízení, a tak vznikla patová situace. Negativní kompetenční konflikt
potvrdil potřebu zásahu komunitárního práva do oblasti souvisejících řízení178. Soudní
dvůr se v odpovědi na předběžnou otázku položenou německým odvolacím soudem
usnesl, že příslušným soudem v této věci má být soud v Německu179 a s odkazem na
cíl zvýšení efektivity insolvenčního řízení v odůvodnění rozsudku uvedl: S ohledem
na daný úmysl zákonodárce a na užitečný účinek uvedeného nařízení musí být čl. 3
odst. 1 nařízení 1346/2000 vykládán v tom smyslu, že členskému státu, na jehož
území bylo úpadkové řízení zahájeno, přiznává rovněž mezinárodní příslušnost
rozhodnutí o žalobách, které přímo vyplývají z uvedeného řízení a úzce s ním
souvisejí.180“. Toto rozhodnutí, které bylo přijato již v době účinnosti Insolvenčního
nařízení, utvrdilo pozitivní interpretaci příslušnosti insolvenčního soudu k těmto
řízením.
V hledání odpovědi, která řízení tedy vyplývají z insolvenčního řízení nebo
s ním úzce souvisejí, je důležitý již zmiňovaný rozsudek ve věci German Graphics
Graphische Maschinen181. V návaznosti zejména na rozhodnutí ve věci Gourdain se
Soudní dvůr přiklonil k restriktivnímu vymezení řízení spadajících pod Insolvenční
nařízení182. Skutkový stav tohoto případu spočíval v tom, že německá společnost
German Graphics prodala nizozemské společnosti Holland Binding grafické stroje
s tím, že uzavřela klauzuli o výhradě vlastnictví ve prospěch German Graphics. Hned
poté, co na společnost Holland Binding byl v Nizozemsku vyhlášen konkurs, German
Graphics přihlásila u německého soudu v Braunschweigu svůj nárok na vrácení
178

CARBALLO PINERO, L., Vis Attractiva Concursus in the European Union: Its Development by
the European Court of Justice, InDret, 2010, č. 3, s. 8.
179
Deko-Marty, Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2009 ve věci C-339/07, bod 28.
180
Deko-Marty, Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2009 ve věci C-339/07, bod 21.
181
German Graphics, Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. září 2009 ve věci C-292/08.
182
German Graphics, Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. září 2009 ve věci C-292/08, bod 23 a 24.
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strojů, které již byly v Nizozemsku, z titulu výhrady vlastnictví, který byl soudem
uznán a dokonce následně uznán i nizozemským soudem. Proti tomuto rozhodnutí se
však odvolala konkurzní správkyně a v rámci předběžné otázky se případ dostal
k Soudnímu dvoru. V odůvodnění rozsudku Soudní dvůr usoudil, že v dané věci se
jedná pouze o určení hmotněprávního vztahu ohledně vlastnictví k věci, který nijak
nesouvisí se samotným zahájením insolvenčního řízení. Soud konstatuje, že „se
pouhá skutečnost, že insolvenční správce je stranou sporu, nejeví být dostatečná
k tomu, aby řízení zahájené u Landgericht Braunschweig bylo kvalifikováno jako
řízení, které vyplývá přímo z úpadku a úzce souvisí s daným konkurzním řízením,“183
a zdůrazňuje, že tento spor nevychází z povahy insolvenčního řízení nebo ze
samotného specifického postavení správce, kterého by například v jiných případech,
spadajících pod Insolvenční nařízení, bylo potřeba pro zahájení řízení184.

7. COMI – Výhody a nevýhody
Abychom mohli posoudit výhody a nevýhody principu COMI jako jediného
hraničního určovatele Insolvenčního nařízení, vrátíme se trochu zpět k cílům
Insolvenčního nařízení jako takového a zkusíme pochopit, proč v něm tento princip
byl použit. Uvidíme jeho přednosti a jako vedlejší efekt i nedostatky a problémy,
které nutnost použití tohoto principu přináší.
Jak jsme uváděli v předchozích článcích, hlavní úlohou Insolvenčního nařízení
jé zajistit dostatečnou koordinaci mezi členskými státy ve věcích úpadků s cílem
posílit stabilitu a rozvoj vnitřního trhu, který úpadková řízení bezpochyby ovlivňují.
Rovněž se jedná o zajištění právní jistoty, oprávněných očekávání a předvídatelnosti
řízení spojených s ochranou zákonných práv účastníků, a to jak dlužníka, tak
i věřitelů. Jedním z aspektů je samozřejmě i dosažení největší efektivity řízení, a to
i jejího ekonomickém aspektu.
Jelikož hlavním problémem řízení s mezinárodním prvkem je určení
příslušnosti, stává se zásadní otázka hraničního určovatele. Historicky celá diskuse
183

German Graphics, Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. září 2009 ve věci C-292/08, bod 33.
German Graphics, Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. září 2009 ve věci C-292/08, bod 33,
Virgos-Schmitova zpráva, bod 196.
184
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ohledně volby tohoto hraničního určovatele probíhá mezi dvěma pohledy: zastávanou
common law teorií registrovaného sídla s pevně danou příslušností a v kontinentální
oblasti rozšířenou teorii sídla skutečného, která se odrazila v samotné myšlence, že
centrum hlavních zájmů může být jine než sídlo a že toto místo je potřeba určovat.
Samozřejmě oba přístupy mají své výhody a nevýhody a je potřeba najít jejich
vyváženou bilanci, což se dle mého názoru podařilo už v dosavadním Insolvenčním
nařízení a ještě víc se zlepšilo v jeho novelizovaném znění.
Pro posouzení výhod a nevýhod je potřeba především alespoň v obecných
rysech popsat prostředí, ve kterém hraniční určovatel bude použit:
-

Evropskou unii tvoří 28 států, které všechny, s výjimkou Dánska,
přistoupily k Insolvenčnímu nařízení. Některé z těchto států (Velká
Británie a Irsko) mají právní systém zásadně odlišný od jiných státu Unie.
U ostatních států se právní úpravy obzvlášť ve věcech úpadku mezi sebou
rovněž velmi odlišují. Je to vidět i ze samotného výčtu druhů a různých
forem

úpadkového

řízení

a správy

podstaty,

který

je

přílohou

Insolvenčního nařízení (Přílohy A, B a C).
-

Těžká a velmi dlouhá cesta k přijetí Insolvenčního nařízení ukazuje, že
členské státy jsou velmi málo nakloněné postoupení svrchovanosti
v samotném řízení úpadků na komunitární úroveň, a je tedy velmi málo
pravděpodobné, že by se vnitrostátní úprava insolvenčního řízení dočkala
harmonizace.

-

Evropská unie, jako svůj hlavní základ, pevně zastává princip vnitřního
trhu a s ním spojeného volného pohybu osob a kapitálu. Přesto v praxi
ještě existují některé překážky při přesunutí sídla společnosti mezi
členskými státy185, které však výrazně odlehčila Směrnice o přeshraničních
fúzích186. Osoby sídlící v jednom z členských států jsou oprávněny
v podstatě bez omezení podnikat v ostatních státech EU a vlastnit tam
majetek. Samostatnou kapitolou je zavedení Evropských obchodních

185

Spojené většinou s občasnou absenci totožností právních forem mezi různými státy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích
kapitálových společností.
186
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společností. Fyzické osoby mohou rovněž volně pobývat na území
jakéhokoliv členského státu a není u toho ani oznamovací povinnost.
-

Od druhé poloviny dvacátého století Evropa i celý svět prožívají období
globalizace. Značný podíl podnikatelského společenství se soustředil ve
formě koncernů s ne vždy průhledným vlastnictvím a řízením, které je dost
často rozhozeno mezi území více států, a to jak dle teritoriálních principů,
tak i funkčních. Rovněž stále není harmonizováno daňové prostředí, které
správným vytvořením korporátní struktury s použitím určitých forem
společností v různých jurisdikcích, kde společnosti skutečně nepodnikají,
a například uzavřením tzv. „advanced tax ruling“ (speciálních smluv
uzavíraných mezi plátcem daně a orgány státu upravujících speciální
daňový režim)187, dovoluje legálním způsobem dosáhnout značných
daňových úlev. Je zřejmě, že i přes velké množství deklarací o unifikaci
daňového režimu k tomu nejspíš v dohledné době nedojde188.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem princip COMI ve srovnání s principem
registrovaného sídla mnohem víc vystihuje současnou realitu. Moss se ve svém
článku jenom krátce zmiňuje o silné domněnce sídla obsažené v Insolvenčním
nařízení, která doplněná rozsudkem Eurofood vnáší do Insolvenčního nařízení prvky
principu registrovaného sídla a říká, že toto bylo převzato z předchozích snah
o kodifikaci,189 kdy takové prvky ještě měly svůj význam. Ale za posledních 30 let se
svět změnil a presumpce, vycházející z toho, že většinou se řídicí ústředí nachází
v místě sídla, už neplatí190. V současné inkorporační praxi sídlo společnosti může být
pouze nominálním, a to dokonce i v případě, že tam není jen cedulka, ale skutečná
kancelář. Bohužel jsem neměl možnost provést na toto téma samostatný průzkum,
187

ROMANO, C. A., Advance tax rulings and principles of law: towards a European tax rulings
system? International Bureau of Fiscal Documentation, Doctoral series, Vol. 4, Amsterdam, 2002.
188
Jen pro zajímavost, zmíním skutečnost, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker během
18 let, tj. velmi významnou dobu, během které knížetství Luxemburg budovalo strukturu daňových
úlev, byl jeho ministerským předsedou. (Prohlášení ze dne 12. 11. 2014 ohledně tzv. Luxemburg Leaks
je dostupné na http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=404).
189
Např. Virgos-Schmitova zpráva.
190
MOSS, G. Head Office Functions as a Decisive Factor to Determine International Jurisdiction,
Comparative and International Insolvency Law Central Themes and Thoughts, Papers from the
Honours Class “Comparative and International Insolvency law”, INSOL EUROPE, Nottingham - Paris,
March – June 2009. s. 8. Dostupné z:
https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/GabrielMossheadoffic.pdf
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který by stejně nebyl k této práci až tak moc relevantní, ale dle mých osobních
zkušeností, možná pouze německé rejstříkové soudy pro zápis sídla požadují nájemní
smlouvu a ne pouze souhlas vlastníka s umístěním sídla, a i to ne vždy. V české praxi
taková povinnost byla na chvíli zavedena, ale poměrně rychle se zrušila. V České
republice teď dokonce finanční úřady začaly odlišovat registrované a skutečné sídlo
společností a snaží se napadnout územní registraci firem dle jejich sídel ve prospěch
jejich skutečného místa podnikání.
Vzhledem k tomuto současnému vývoji nemohu ani říct, že opravdovou váhu
má argument zastánců principu registrovaného sídla o tom, že zakotvení místa sídla
jako faktoru pro soudní příslušnost dává řízení větší transparentnost a předvídatelnost.
Skutečně souhlasím, že a priori by bylo lepší, aby insolvenční řízení probíhalo ve
stejném obchodněprávním a občanskoprávním prostředí, kde se nachází i registrované
sídlo společnosti, protože určitý nesoulad národních úprav různých států pro
insolvenční řízení a pro korporátní procesy uvnitř společnosti může přinést určité
potíže. Nicméně nedával bych tomu takovou důležitost ve srovnání s negativním
efektem vedení řízení proti společnosti v místě, kde nepodniká v podstatě vůbec nebo
jen formálně. Navíc stejně pro lepší pochopení dnešní reality si musíme představit
dost typickou situaci, kde máme například lucemburskou nebo nizozemskou
společnost, která má nominální vedení v místě sídla, ale veškeré aktivity provádí
v České republice, kde má i hmotný majetek, přičemž nejdůležitější smlouvy stejně
uzavírá podle anglického práva. Myslím si, že v podobné věcí bych viděl místo fóra
v Luxemburgu jako nepřirozené, a když, pak jen v případě, kdybych v souladu
s myšlenkami kontraktualismu nebo v duchu smluvní volností po dohodě se všemi
věřiteli usoudil, že lucemburská právní úprava je nejlepší pro insolvenční řízení.
Také z mého pohledu dost jednoznačnou výhodou principu COMI, která je
označovaná řadou autorů191, je možnost přiznat příslušnost unijnímu soudu ve věci
dlužníka, registrovaného mimo území členských států podle místa jeho skutečného
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např. AASARU, E. Desirability of Centre of Main Interests as a Mechanism for Allocating
Jurisdiction and Applicable Law in Cross-Border Insolvency Law, The European Business Law
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centra zájmů. Jako příklad můžu uvést známý případ BRAC Rent-a-Car International
Inc.192, společnosti registrované v Delaware (USA), kde z důvodů vedení naprosté
většiny aktivit na území Velké Británie, anglický soud dovodil dle principu COMI
svou příslušnost.193
7.1. Problematika forum shopping
Jelikož Insolvenční nařízení de facto předpokládá možnost přenesení COMI
(tím, že ho výslovně nezakazuje) a v podstatě jeho dosavadní znění takovéto
přenesení nijak nelimituje a nezakazuje, je zřejmé, že s přenesením COMI může být
přenesena i příslušnost soudů k zahájení a vedení řízení. S ohledem na to, že národní
úpravy insolvenčního řízení jsou v důležitých otázkách velmi rozdílné, samozřejmě se
dá předpokládat, že přenos řízení z jedné jurisdikce do jiné může mít pro některé
subjekty insolvenčního řízení význam. Je to vidět i v reálné praxi.
Insolvenční řízení má většinou větší počet subjektů, které mají různé a dost
často protichůdné motivace směřující k uspokojení jejich zájmů. Situace tzv. „win–
win scenário“, kde všechny strany dohody vyhrávají, se v takovém konfliktním
vztahu, jakým je insolvenční řízení, vyskytují poměrně zřídka194. Přirozeně většina
účastníků se snaží dosáhnout maximálních výhod pro sebe a vytěžit z úpadku co
nejvíc. Jedním z nástrojů, který může být použit k tomuto cíli, je dosažení
výhodnějšího právního postavení například za pomoci přenesení insolvenčního řízení
z jednoho státu do druhého. Mezi tyto subjekty řadíme společnost, její společníky
a hlavně věřitele, kteří v insolvenčním řízení mohou mít dost odlišné postavení
z hlediska priority uspokojení pohledávek a možnosti se podílet na rozhodnutích
uskutečňovaných v rámci insolvenčního řízení195. Nacházení se v té nebo jiné
jurisdikci může vzhledem ke stále dost odlišným úpravám insolvence v různých
členských státech jejich postavení opravdu výrazně změnit. Jen jako rychlý příklad
uvedu rozdíl mezi německou a nizozemskou úpravou ve věci půjček společníků, které
192

BRAC Rent-a-Car International Inc., High Court of Justice, Chancery Division (Company Court),
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jsou obzvlášť u firem v úpadku dost rozšířenou a citlivou otázkou. V německé úpravě
jsou půjčky společníků podřízeny všem ostatním pohledávkám, a tudíž mají velmi
malou šanci na uspokojení, přičemž v nizozemské úpravě jsou postaveny na roveň
ostatním pohledávkám.
Tento jev, spočívající ve snaze převést majetek, provozovnu, místo pobytu,
samotnou společnost (její sídlo) nebo její aktivity bud formálně, anebo skutečně pro
účel získání lepšího právního postavení, se jmenuje „forum shopping“. Insolvenční
nařízení pojímá takovou snahu zcela negativně, a i když nenabízí žádný praktický
nástroj pro zamezení forum shoppingu, jako jeden ze svých hlavních cílů udává cíl
této možnosti zabránit: „pro řádné fungování vnitřního trhu je nutné vyhnout se
podnětům, které motivují zúčastněné strany k převodům majetku nebo soudních řízení
z jednoho členského státu do druhého za účelem výhodnějšího právního postavení
(tzv. forum shopping)“196.
Na začátku jsme zmínili vetší počet subjektů, které mají své různé zájmy na
průběhu insolvenčního řízení, z podstaty forum shoppingu je jasné, že s výjimkou
případů, kde dochází k dohodě s věřiteli, v tom aktivní roli může hrát pouze sama
společnost nebo její společníci. Věřitelé zůstávají v pasivní pozici defenzivy.
Hodnoticí zpráva k dosavadnímu Insolvenčnímu nařízení, zpracovaná
společně Heidelberskou a Vídeňskou univerzitou197, popisuje několik hlavních důvodů
forum shoppingu. U fyzických osob je motivací hledání příznivějších podmínek
oddlužení, především ve věci časových termínů, které se mezi úpravami členských
států podstatně liší. U právnických osob jsou hlavními důvody k migraci zájem
o použití specifických restrukturalizačních řízení198 nebo snaha managementu vyhnout
se osobní odpovědnosti.

196

Čl. 4 preambule Insolvenčního nařízení.
HESS, B., OBERHAMMER, P., PFEIFFER, T. a kolektiv, External Evaluation of Regulation No.
1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4, 2011, s. 142. Dostupně z:
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Různé jurisdikce mají své různé „atrakce“, a tak se v souvislosti s forum
shoppingem používá i výraz „Insolvency Tourism“ („insolvenční turistika“)199.
Existují i nejoblíbenější „destinace“. Tak hodnoticí studie uvádí, že nejvíce dochází
k migraci do Velké Británie a také do Francie200. Naopak společnosti nejvíce
odcházejí z Belgie, Finska, Německa, Italie a Španělska a u fyzických osob
z Německa, Švédska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska.
Je očividné, že pojmy a funkčnost pojmů forum shopping a COMI jsou
naprosto provázány a nacházejí se v dynamické rovnováze. Forum shopping je
projevem přirozeného zájmu jedné ze stran o získání pro sebe lepších podmínek
ve vytvoření nerovnováhy ve srovnání s ostatními účastníky a COMI je naopak
nástrojem

snažícím

se

o maximální

přiblížení

k rovnosti

jejich

postavení

a spravedlivému zacházení s věřiteli.
7.2. Povolený a nepovolený forum shopping
Existují situace, kdy forum shopping nemusí být brán pejorativně. Skutečně
občas změna fóra může přinést řízení větší efektivitu, čemuž se říká „pozitivní forum
shopping“. Například Brodec ve svém článku popisuje dva případy forum shoppingu
s přínosným výsledkem ve věcech Deutsche Nickel a Schefenacker, kde k typickému
přesunu sídla a COMI z Německa do Anglie došlo po dohodě s většinou věřitelů
s cílem provést reorganizaci201. V těchto případech však bylo dosaženo shody pouze
s naprostou většinou účastníků řízení, ale ne se všemi202, nelze je v pravém slova
smyslu počítat za pozitivní forum shopping. Dle mého názoru samotný výraz
„pozitivní forum shopping“ ve své podstatě není úplně správný a tento jev není
199

WRIGHT, D. a FENWICK, S. Bankruptcy tourism – what is it, how it works and how creditors can
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200
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1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4, 2011, s. 142. Dostupně z:
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_insolvency_en.pdf nebo WALTERS, A., SMITH, A.
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protikladem negativního forum shoppingu, ale spíš projevem smluvní volnosti stran.
Dovolím si říci, že forum shopping je každopádně negativním jevem, u kterého je
potřeba ale rozdělovat výslovné obcházení zákona a chování v mezích, které dovoluje
bilancování s neurčitostí COMI a zásadami svobody usazování. Takový forum
shopping, který má v sobě nádech pozitivního jevu, já považuji spíše za nutnou
faktickou realitu, která má své výhody a nevýhody a přirozeně doprovází jakýkoliv
mnohofaktorový proces. Takové příklady forum shoppingu jako Deutsche Nickel
a Schefenacker by se daly odkázat ke střetu „commons“ a „anticommons“ známým
nám i z oblasti spoluvlastnictví203, a analogie „common pool“, zmiňované na začátku
této práce. V případě souboru individuálních řízení rychlejší, větší a silnější věřitelé
mohou odříznout ostatní od možnosti uspokojit své pohledávky, a proto již hodně
dlouhou dobu je insolvenční řízení pojímáno jako řízení kolektivní. Na druhou stranu,
velmi častým a prakticky rozšířeným jevem získání neoprávněného prospěchu
v insolvenčním řízení je vydíraní větších věřitelů malými, který díky svému postavení
může činit obstrukce chodu řízení, které mohou vést ke snížení hodnoty podstaty
a následné újmě ostatním věřitelům. V takovéto situaci v právním prostředí členského
státu, které nedává věřitelům dostatečnou ochranu proti zneužití svých práv ostatními
věřiteli, je forum shopping jediným řešením, které však nelze pojmenovat pozitivním
jevem, ale spíše nutným zlem.
7.3. Některé aspekty posuzovaní forum shoppingu a možného zabránění
jeho vzniku
V problematice forum shoppingu a jeho posuzování je potřeba brát ohled na
časové aspekty jeho vzniku. V této práci již několikrát zmiňovaný rozsudek Soudního
dvoru ve věci Staubitz–Schreiber204 mluví o vyhodnocení přípustnosti forum
shoppingu z procesního hlediska, kde jen musíme i s přihlédnutím k národním
úpravám odpovědět, co je z hlediska Insolvenčního nařízení okamžikem podání
návrhu, ale jinak víme, že změna COMI po tomto okamžiku už není relevantní
a forum shopping není přípustný. Musíme však přemýšlet i v jiné rovině s ohledem na
203
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to, že COMI nemusí být totožným se sídlem, okamžik přemístění, kterého se dá
snadno zaznamenat. V případě, kdy se jedná o přesunutí COMI bez přemístění sídla,
určení samotného COMI pro věcné rozhodnutí o příslušnosti k rozhodujícímu
okamžiku se zdá značně problematickým.
Další otázkou, kterou vznášejí někteří autoři,205 je, že převod COMI a s tím
spojený forum shopping nemusí mít pro stanovení změněné příslušnosti účinek,
i když ke skutečné změně COMI došlo. Případ Wind Hellas206 ukazuje, že pro
společnost, která nevede například průmyslové aktivity a nemá zaměstnance, je
přesun COMI poměrně snadný. Zůstává otázka, jaký je skutečný záměr takovéhoto
přenosu COMI. Eidenmueller je striktního názoru, že rozhodující soud by neměl
uznat účinek takového převodu v případě, kdy by jeho záměrem bylo dosazení
neoprávněné výhody a zlepšení postavení vůči ostatním účastníkům, s odvoláním na
neúčinnost jednání, které je ve skutečnosti obcházením komunitárního práva.
Mevorach v této věci ve svém článku doplňuje myšlenku o záměrném převodu COMI
aspekty povinností statutárních orgánů, kde říká, že ne jakékoliv jednání statutárních
orgánů směřující k přemístění společnosti je legitimní, i když je jejich obecnou
povinností podniknout kroky, které by mohly insolvenci zabránit. Nemůže být za
takové kroky považován útěk od insolvenčního řízení nebo jeho ztížení cestou změny
COMI207.
Zčásti je problematika forum shoppingu spojena i se zahájením vedlejšího
řízení, jelikož samotným zahájením vedlejšího řízení se rovněž otevírá možnost
dosáhnout podobného efektu jako u přesunu COMI a zahájení hlavního řízení jinde
než ve státě, kde by mělo být skutečně zahájeno.
205

EIDENMUELLER, H., Abuse of Law in the context of European Insolvency Law, ECFR, 2009/1,
s. 16.
206
Wind Hellas Telecommunications (Luxembourg), Rozhodnutí II SCA EWHC 3199 (Ch), Velká
Británie, kde změnu COMI provedla v podstatě pouze jedna osoba, zastupující společnost, která zřídila
kancelář v Londýně, otevřela bankovní účet a vydala tiskové prohlášení o přemístění do Londýna,
kterým informovala o přemístění i věřitele. Sídlo společnosti zůstalo v Luxemburgu a v Anglii
společnost byla zapsána do rejstříku jako zahraniční právnická osoba. Když pouhé tři a půl měsíce po
tom společnost podala insolvenční návrh, soud s ohledem na to, že jednaní byla vedena v Londýně,
uznal svou příslušnost v insolvenčním řízení. Popsáno v de WEIJS, R. J., & BREEMAN, M. S., Comimigration: Use or Abuse of European Insolvency Law? European Company & Financial Law Review,
2015, 11(4), 500.
207
MEVORACH, I. Forum Shopping in Times of Crisis: A Director’s Duties Perspective, ECFR
2013/4, s. 539.

60

Existuje řada návrhů na zabránění forum shoppingu. Mezi nimi je například
zavedení určité doby „karantény“ po převodu COMI. Když ale řekneme, že
potřebujeme forum shopping skutečně zničit, je jasné, že nejjistější cestou je
harmonizace insolvenčního práva. Takového názoru je Evropský parlament, který ve
svém doporučení Komisi k úpadkovým řízením208 nabízel harmonizaci řady aspektů
insolvenčního práva. Tyto návrhy však nebyly a zřejmě ještě poměrně dlouhou dobu
přijaty nebudou. Připouštím, že tlak na negativní efekt forum shoppingu je způsoben
právě snahou prosadit větší harmonizaci evropského práva zrovna v takovém
důležitém odvětví jako insolvenční právo. Osobně si myslím, že tento směr,
nastavený zastánci maximální možné integrace, není úplně nejlepší a souhlasím
s názorem, že i za cenu negativních jevů jako např. forum shopping je přirozený
vývoj právního prostředí rozumnější a v dlouhodobém měřítku méně konfliktní.
Ztotožňuji se s názorem, že i ve věci rozdílnosti národních úprav a forum shoppingu
existuje živá samoregulace209, která je možná více setrvačná ve srovnání s možností
okamžité plošné kodifikace a harmonizace, ale tato samoregulace se podle mě může
skutečně přizpůsobit specifickým národním vlastnostem a její efekt je dlouhodobě
udržitelný. Jako příklad je uváděna velmi typická situace migrace společnosti
z Německa do Velké Británie, která vyvolává přirozené soutěžení mezi těmito státy,
a tak bez vnějšího podnětu německé vládní doporučení směřuje k optimalizaci
německé národní úpravy takto: „Existující úprava staví řadu překážek pro
společnosti, stojící před insolvencí a hledající možnost včasné restrukturalizace. Tak
v minulosti některé společnosti přemísťovaly své sídlo do Anglie, která by z pohledu
jejich statutárních orgánů a hlavních věřitelů mohla poskytnout lepší právní
prostředí“210.
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Poslední vývoj evropského insolvenčního práva ukazuje, že k harmonizaci
evropského insolvenčního práva v blízké době nedojde, a tak budeme počítat s tím, že
forum shopping nadále zůstává ve hře, a bude ještě dál posuzován v judikatuře
Soudního dvora.

8. Novelizace Evropského Insolvenčního Nařízení
Dosavadní Insolvenční nařízení bylo po několika desetiletích snahy o přijetí
kodifikace evropského insolvenčního řízení určitým kompromisem, a zřejmě proto se
už od začátku počítalo s pozdějším vyhodnocením jeho fungování a úpravou211. Po
deseti letech od nabytí účinnosti tohoto nařízení tedy Evropská komise po veřejných
konzultacích předložila hodnoticí zprávu212 spolu s návrhem novely nařízení213. Zpráva
Evropské komise celkem hodnotila dosavadní Insolvenční nařízení poměrně kladně.
Mezi oblasti, které po praktických zkušenostech jeho fungování a s přihlédnutím
k zaznamenaným trendům vývoje evropského insolvenčního práva je však potřeba
upravit, byly zařazeny otázky působnosti nařízení, příslušnost, problematiku
vedlejšího řízení, zveřejnění informace o úpadkovém řízení a, což je nejdůležitější pro
tuto práci, otázky COMI a posuzování insolvence skupin214.
Po řadě pozměňovacích návrhů a doporučení bylo dne 20. 5. 2015 přijato nové
nařízení pod č. 2015/848215, které nahrazuje dosavadní Insolvenční nařízení
č. 1346/2000 s účinností od 26. 6. 2017.
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Čl. 46 Insolvenčního nařízení.
ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1346/2000
o úpadkovém řízení ze dne 12. 12. 2012. Zpráva byla před publikaci široce konzultována s členskými
státy a experty. Celkem bylo obdrženo 134 odpovědí na související dotazník. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0743:FIN:CS:PDF
213
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 1346/2000 o úpadkovém řízení ze dne 12. 12. 2012, Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0744:FIN:CS:PDF
214
BŘICHÁČEK, T., Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU. Právní rozhledy, 22/2015,
s. 778.
215
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním
řízení (přepracované znění). Dále Nové Insolvenční nařízení.
212
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8.1. Rozšíření působnosti nařízení
Nové insolvenční nařízení výrazně rozšiřuje jeho působnost. Na rozdíl od
dosavadního insolvenčního nařízení, které se vztahuje na „kolektivní úpadková řízení,
která zahrnují částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování správce
podstaty“216,
Nové Insolvenční nařízení do své působnosti zahrnuje širší okruh řízení, v
nichž není podmínkou jmenování insolvenčního správce a řízení směrujících
k dohodě s věřiteli. Definice působnosti Nového Insolvenčního nařízení mluví i o
účelu řízení, který kromě likvidace doplňuje cílem záchrany, úpravy dluhu a
reorganizace. Dále Nařízení uvádí, že „pokud lze řízení zahájit v situaci, kdy existuje
pouze určitá pravděpodobnost úpadku, musí být jeho účelem zabránit úpadku
dlužníka nebo ukončení jeho obchodní činnosti“217.
Cílem tohoto rozšíření je přizpůsobit se současným trendům a poskytnout
druhou šancí podnikatelům218. Nové nařízení tak deklaruje jako cíl záchranu
hospodářsky

životaschopných

podniků

v obtížné

situaci219

a zahrnuje

tzv. „předúpadková“ a „hybridní“ řízení, kde se jedná o hrozící úpadek a kde majetek
dlužníka, i když pod dohledem soudu nebo správce, zůstává pod jeho kontrolou.
Tímto rozšířením se zvýšil počet řízení, vymezených v příloze A Insolvenčního
nařízení. Zajímavé je, že výčet řízení upravovaných touto přílohou se podle českého
práva nezměnil, ale je evidentní, že změnou obsahu působnosti teprve teď tato řízení
skutečně začala odpovídat vymezenému nařízení obsahu220.
8.2. Definice COMI a úprava vyvratitelné domněnky
Dlouho očekáváné vysvětlení a zavedení jednoznačné prakticky použitelné
definice pojmu COMI Nové Insolvenční nařízení bohužel nepřineslo. Stanovení
216

Čl. 1, odst. 1 Insolvenčního nařízení.
Čl. 1, odst. 1 Nového Insolvenčního nařízení.
218
BŘICHÁČEK, T., Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU. Právní rozhledy, 22/2015,
s. 778.
219
Čl. 10 preambule Nového Insolvenčního nařízení.
220
Srov. úpravu hrozícího úpadku dle § 3, odst. 4 a moratoria dle §115–127 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
217
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COMI u právnických osob a postup vyvracení domněnky sídla, které uvádí Nové
Insolvenční nařízení221, je v podstatě přesným opisem postupu založeného rozsudkem
Interedil222. Tento postup byl doplněn tříměsíční „neutralizační“ lhůtou mezi
případným přemístěním sídla a podáním insolvenčního návrhu. Tato lhůta musí být
zachována, aby se uplatnila vyvratitelná domněnka totožnosti sídla právnické osoby
a COMI. Existují však názory, že tato lhůta, jejímž cílem je zamezit forum shoppingu,
nemá smysl, jelikož pro případ chování úpadce mající příznaky obcházení zákona je
tato lhůta příliš krátká a pro případy tzv. dovoleného forum shoppingu, směrujícího
k dosažení podmínek pro nejsnadnější a nejrychlejší restrukturalizaci, zavedení
podobné lhůty nemá význam a je možná dokonce i nežádoucí223.
Nově jsou zavedeny vyvratitelné domněnky pro podnikající a nepodnikající
fyzické osoby, které jsou v Novém Insolvenčním nařízení definovány tak, že u
podnikajících fyzických osob se zavádí domněnka COMI v místě jejich podnikání,
s tříměsíční „neutralizační“ lhůtou, stejně jako u právnických osob a u fyzických osob
nepodnikatelů se používá domněnka jejích místa pobytu, s tím, že v tomto případě
„neutralizační“ lhůta, během které toto místo by nemělo být změněno, činí šest
měsíců224.
Článek 30 preambule Nového Insolvenčního nařízení upravuje možnost tuto
domněnku vyvrátit u nepodnikajících fyzických osob v případě, že se převážná část
majetku dlužníka nachází v jiném členském státě, než je místo pobytu, anebo když se
prokáže, že úpadce změnil místo pobytu právě kvůli možnosti podání insolvenčního
návrhu v tomto místě pobytu.
Nové Insolvenční nařízení však poskytuje z mého pohledu velmi přínosné
vysvětlení procesní otázky, kdo je povinen COMI zkoumat. Dle článku 4 je
stanoveno, že soud přezkoumává svou příslušnost z vlastního podnětu, což však

221

Čl. 30 preambule Nového Insolvenčního nařízení.
Interedil, Rozsudek Soudního Dvora ze dne 20. 10. 2011 ve věci C-396/09.
223
LATELLA, D., The "COMI" Concept in the Revision of the European Insolvency Regulation.
European Company & Financial Law Review, 11(4), 2015, s. 491.
224
Čl. 3, odst. 1 Nového Insolvenčního nařízení.
222
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neomezuje dlužníka, věřitele a jiné osoby, jejichž okruh stanoví vnitrostátní právo, na
právu napadnout rozhodnutí o příslušnosti tohoto soudu225.
Dále Nové Insolvenční nařízení kodifikuje příslušnost soudu, který zahájil
hlavní řízení i pro řízení přímo vyplývající z insolvenčního řízení a úzce s ním
související, tak jak konstatoval Soudní dvůr v rozsudku Deko Marty226. Nové nařízení
však dává správci podstaty možnost podávat žalobu proti témuž žalovanému nejen
v rámci insolvenčního řízení, ale i dle občanskoprávní nebo obchodněprávní úpravy
státu žalovaného.
8.3. Ostatní změny
8.3.1. Změny ve vedlejším řízení
Při přípravě Nového Insolvenčního nařízení bylo konstatováno, že vedlejší
řízení dost často mají negativní vliv na průběh hlavního řízení, a že ve skutečnosti
velmi malý počet vedlejších řízení byl zahájen na návrh správce podstaty v hlavním
řízení227, přičemž tento nástroj byl původně považován právě za podpůrný pro aktivity
správce. Nové insolvenční nařízení poskytuje pravidla pro případy odmítnutí zahájení
vedlejších řízení. Zaprvé Nové nařízení zavádí možnost, kde insolvenční správce
v hlavním řízení může dát při nezahájení vedlejšího řízení příslib specifického
rozdělení výtěžku dle vnitrostátního práva věřitelů, kteří by jinak mohli takové
vedlejší řízení zahájit228, a za druhé možnost zahájení vedlejšího řízení na dobu
nepřekračující tři měsíce odložit v případě pravděpodobného uzavření dohody
o restrukturalizačním plánu229. Rovněž se odstraňuje požadavek na likvidační
charakter vedlejšího řízení.

225

Čl. 5 Nového Insolvenčního nařízení.
Deko-Marty, Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2009 ve věci C-339/07.
227
BŘICHÁČEK, T., Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU. Právní rozhledy, 22/2015,
s. 778.
228
Čl. 36 Nového Insolvenčního nařízení.
229
Čl. 38 Nového Insolvenčního nařízení.
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8.3.2. Insolvence skupin
Nové Insolvenční nařízení odstraňuje velký nedostatek dosavadního
Insolvenčního nařízení a judikatury s ním spojené ve věci skupinové insolvence.
Nové nařízení tomuto tématu věnuje celou velmi rozsáhlou kapitolu230. Řízení proti
jednotlivým členům skupiny budou vedena pořád odděleně, ale za podobných
pravidel pro spolupráci mezi insolvenčními správci a soudy v různých konfiguracích
(mezi správci navzájem, mezi soudy, mezi správci a soudy)231. Zavádí se také pojem
fakultativního koordinačního řízení232, sloužícího ke zlepšení a koordinaci úpadků
členů skupiny společností a umožňujícího jejich koordinovanou restrukturalizaci233.
8.3.2. Informování věřitelů
Nové Nařízení zavadí systém propojených insolvenčních rejstříků pro
odstranění rizika zahájení několika insolvenčních řízení souběžně a poskytnutí
dostatečných

informací

věřitelům

v jejich jazyce

a usnadnění

přihlašování

pohledávek.

9. Závěr
Cílem této práce bylo poskytnout alespoň stručný přehled problematiky
přeshraniční insolvence v evropském prostoru. Toto odvětví je skutečně důležité
s ohledem na větší a větší globalizaci a zároveň na stále častější krize otřásající
světovou ekonomikou.
S odkazem na teoretické základy jsme se podívali jak na celý složitý vývoj
evropského insolvenčního práva, tak i na jeho klíčový bod – hraniční určovatel
COMI. Pozoruhodný je způsob zařazení COMI do platně legislativy upravující otázky
mezinárodního insolvenčního řízení – Insolvenčního nařízení. Samotné Insolvenční
230

Kapitola V Nového Insolvenčního nařízení.
Čl. 56 až 58 Nového Insolvenčního nařízení.
232
Čl. 61 až 77 Nového Insolvenčního nařízení.
233
BŘICHÁČEK, T., Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU. Právní rozhledy, 22/2015,
s. 778.
231
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nařízení je kompromisem k postoji členských států a jejích neochotě vzdávat se své
svrchovanosti ve věci příslušnosti národních soudů v rozhodování o úpadkových
řízeních. Způsob zařazení pojmu COMI je odrazem tohoto kompromisu, jelikož
v dosud účinném Insolvenčním nařízení princip nebyl definován vůbec a při nedávné
novelizaci, i když byl upraven dle současné judikatury ESD, stejně zůstává otevřeným
pro další vývoj, který, dle mého názoru, určitě nastane. Nicméně i ten vývoj, kterým
aplikace COMI již prošla za dobu existence tohoto principu v platném insolvenčním
právu, hodnotím poměrně kladně a vidím, jak se za použití výhod různých a občas i
protichůdných teoretických přístupů ve výsledku směruje k stále většímu zajištění
práv věřitelů a přehlednějšímu řízení.
V této práci jsem se snažil popsat kromě principu COMI i ostatní důležité
aspekty Insolvenčního nařízení s přehledem k provedené novelizaci. Je vidět velmi
pozitivní trend rozšíření působnosti nařízení na tzv. předúpadková řízení a snahu o
posílení restrukturalizačních mechanismů. Rovněž zároveň s celkovým globalizačním
vývojem se zavedla pravidla pro insolvenci skupin, jejichž neexistence v dosavadním
Insolvenčním nařízení byla dle mého názoru opravdu velkým strukturním problémem.
Skutečným přínosem je i větší konsolidace hlavního řízení a řízení vedlejších.
Současný řád mezinárodního insolvenčního práva má samozřejmě své výhody
a nevýhody a pořád umožňuje jeho zneužívání takovými jevy jako například forum
shopping. Nicméně zrovna v otázce mezinárodní insolvence jsme zaznamenali
zdravou tendenci pomalého zlepšení úpravy s oporou v hodnocení a přehodnocení
soudní praxe, místo plošné harmonizace, která by mohla být dle mého názoru dost
nebezpečnou pro zachování obchodních tradic jednotlivých států a zachování
rozmanitých obchodních struktur, které určitě jsou motorem evropské ekonomiky
svého druhu.
Úprava mezinárodního insolvenčního práva nechává ještě mnoho otázek
nezodpovězených a stále je ve vývoji. Z tohoto důvodu se můžeme dále těšit na
pokračování rozsáhlých odborných diskuzí o jeho správném vývoji jako velmi
důležitého odvětví mezinárodního práva soukromého a na další řadu zajímavých
soudních rozhodnutí.
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Abstrakt
Mezinárodní insolvenční právo
Klíčová slova: COMI, Insolvenční nařízení, insolvence, úpadek, forum
shopping

V současném globalizovaném světě se problematika řízení s mezinárodním
prvkem stává více a více aktuální. Tato práce se zabývá důležitým odvětvím
mezinárodního práva soukromého

- mezinárodním insolvenčním právem. Kvůli

omezenému prostoru se autor věnuje hlavně problematice principu COMI
v evropském kontextu ve spojitosti s Nařízením Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.
května 2000 o úpadkovém řízení a jeho novelizaci v roce 2015. Práce kromě
obecných parametrů regulace insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem popisuje
výhody a nevýhody COMI jako hlavního hraničního určovatele pro stanovení
příslušností soudů k zahájení a vedení insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem a
snaží se ukázat s odkazem na řadu rozhodnutí Evropského soudního dvora a také
národních soudů (m.j. i českých) jak na vývoj aplikační praxe, tak i na vývoj samotné
definici COMI a kritérií pro jeho posuzování.
V prvních kapitolách práce dává přehled teoretických základů v odvětví
mezinárodního insolvenčního práva a rovněž popisuje vývoj kodifikačních návrhů
v této oblasti ve druhé polovině dvacátého století v Evropě, které byly dovršeny
přijetím v roce 2000 Evropského insolvenčního nařízení. Rovněž práce stručně
popisuje jiné konstrukce mezinárodní kodifikaci přeshraničních insolvenčních řízení
jako především vzorový zákon UNCITRAL.
Dále se práce zabývá strukturou a obsahem Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000
ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení a pojednává o principu COMI (Centre of
Main Interests) a problematice jeho určení s odkazem na judikaturu Evropského
Soudního dvora a českých soudů.
Závěrečné kapitoly popisuji změny, které přináší novelizace Insolvenčního
nařízení, ke které došlo v roce 2015 a která nabude účinností v roce 2017.
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In today's globalized world, proceedings with an international element have
become more and more important. This work deals with an important sector of private
international law - international insolvency law. Owing to the breadth of the topic, the
author has chosen to focus specifically on issues surrounding COMI (Centre of Main
Interests) in the European context in conjunction with Council Regulation (EC) no.
1346/2000 on insolvency proceedings dated 29 May 2000 and its amendment in 2015.
In addition to the description of the general parameters of European insolvency
regulations he refers to the discussion regarding the advantages and disadvantages of
COMI as the main factor for the determination of a court's jurisdiction for the
initiation and conduct of insolvency proceedings with an international element, and
tries to show (with references to several judgments of the European Court of Justice
and national courts - among them the Czech courts) both the development of its
application in practice and the development of the definition of COMI itself and
criteria for assessment.
In first chapters author gives the overview of theoretical grounds of the crossborder insolvency and shows the trends of the codification efforts in this area during
the second half of the XXth century in Europe, which have finally were completed by
the adoption of the Council Regulation (EC) no. 1346/2000 on insolvency
proceedings dated 29 May 2000 Author gives also a short description of the other
international codification structures on the insolvency proceedings such as the Model
Law on Cross-Border Insolvency UNCITRAL.
Author describes the structure and the content of the Council Regulation (EC)
no. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29 May 2000 and particularly the
issues related to the COMI (Centre of Main Interests) principle with the references to
court practice in this area.
The last chapters give the overview of the updating of the Insolvency
regulation, which was adopted in 2015 and will come into force in 2017.
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