
 

 

 

Posudek školitelky 
 

na disertační práci Mgr. Pavly Plaché 

„Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva“ 

 

Disertační práce se zabývá aktuálními otázkami mezinárodního insolvenčního práva, a 

to nejen z hlediska evropských unijních úprav, tedy obou insolvenčních nařízení, ale i 

z hlediska mezinárodních smluv a Vzorového zákona UNCITRAL o přeshraniční insolvenci. 

Výzkum se tak soustřeďuje i na vztahy ke třetím státům, stojícím mimo Evropskou unii. 

Zvýšená pozornost je věnována relevantní rozhodovací praxi, která je zevrubně analyzována. 

Téma, které je nepochybně aktuální, jsem proto velice přivítala. Autorka si přitom svou práci 

nijak neulehčuje: zejména její analýza mezinárodních smluv v oblasti insolvenčního řízení, 

jakož i analýza nového unijního insolvenčního nařízení patří k otázkám dosud v naší literatuře 

převážně nezpracovaným. Navíc se autorka nebojí zamýšlet ani nad tak zjevně palčivými 

problémy, jako jsou otázky související s Brexitem, např. se podrobně zabývá i autonomní 

úpravou insolvence v rámci Spojeného království, která v budoucnu radikálně získá na 

významu i v přeshraničních vztazích, kdy již nebude platit unijní úprava. Hlavním cílem práce 

bylo hledání odpovědi na otázku, které právní dokumenty nejvíce ovlivnily současné 

mezinárodní insolvenční právo, jak se měnila podoba COMI (centre of main interests, 

středisko hlavních zájmů dlužníka), a jaké jsou jeho další perspektivy.  

Disertace je rozdělena do pěti kapitol, dálce vnitřně rozčleněných, jimž předchází 

Úvod a po nichž následuje Závěr. Po Úvodu, který nastiňuje téma a cíl práce a formuluje 

použité metody a výzkumné otázky, se autorka v první kapitole zabývá vymezením předmětu, 

pramenů a základních principů mezinárodního insolvenčního práva. Konstatuje, že 

mezinárodní insolvenční řízení – mimo Evropskou unii – postrádá přehlednou úpravu. Cenná 

je analýza jednotlivých instrumentů. Druhá kapitola uvádí evropský mezinárodní prvek 

v insolvenčním řízení a COMI, zejména z hlediska vývoje jeho doktrinálního pojetí včetně 

aplikační praxe. Třetí kapitola se podrobně zaměřuje na revizi insolvenčního nařízení a její 

přínosy. Čtvrtá   kapitola zkoumá mezinárodní insolvenční řízení ve vztahu ke třetím, tj. 

nečlenským státům, včetně souvislostí s Brexitem. Pátá kapitola analyzuje a hodnotí 

judikaturu Soudního dvora EU a zčásti i Nejvyššího soudu ČR. V Závěru autorka shrnuje 

poznatky, k nimž dospěla, závěr navazuje na dílčí závěry, jimiž je zakončena každá z kapitol.  

Podle názoru autorky byly cíle práce naplněny, bylo zjištěno, že se v průběhu času 

změnil pohled na hraniční určovatel COMI a že nové insolvenční nařízení tento pojem 

zpřesnilo a vyřešilo řadu dříve problematických oblastí. Podle autorky by mělo být chápání 

COMI v režimu evropské úpravy mezinárodního insolvenčního řízení shodné s jeho chápáním 

v režimu Vzorového zákona UNCITRAL. 

Práce je ilustrována četnými odkazy na českou i zahraniční literaturu. 

Práci pokládám za plně způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě 

mohl být doktorandce Mgr. Pavle Plaché udělen titul PhD.  

V Praze dne 29. 4. 2017                                                                          

                   

 

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 


