Osobní statut společností v mezinárodním právu soukromém
Abstrakt
Ústředním tématem práce je osobní statut společností v mezinárodním právu
soukromém. Práce se vedle úvodu a závěru člení na tři základní části, přičemž každá
z nich se této problematiky dotýká z jiného úhlu pohledu, užívá jiného stylu zpracování
a směřuje k jinému cíli.
V první části rozčleněné do tří základních kapitol je zachycen pohled odborné
literatury na pojem osobního statutu společností, jakožto právního řádu rozhodného pro
posouzení právní otázky pojící se se společností. Dále se tato část soustředí na dva
základní principy určení osobního statutu společností v podobě inkorporačního principu
a principu sídla, přičemž u každého z těchto principů je vždy samostatně věnována
pozornost užívaným hraničním určovatelům a charakteristice daného principu.
V poslední kapitole první části je zmíněno aktuální zakotvení zákonné úpravy osobního
statutu společností v českém právu a přípravné kroky činěné v této oblasti na úrovni
unijní. Cílem této části je především položení teoretických základů pro následující dvě
části práce.
Druhá část je věnována snaze o stanovení rozsahu osobního statutu společnosti,
pokud jde o dílčí otázku jednání za společnost, a to ve vazbě na českou právní úpravu –
úpravu kolizněprávní i materiální. Nejdříve je v tomto kontextu rozebírán statutární
orgán společnosti, následně likvidátor společnosti. Poté je zmíněn případ tichého
společníka a v závěrečné pasáži je primárně rozebíráno jednání prokuristy a osoby
pověřené určitou činností při provozu obchodního závodu, okrajově pak jednání
vedoucího odštěpného závodu, zaměstnance společnosti a nepověřené osoby jednající
v provozovně podnikatele.
Ve třetí části se pojednává o přeshraničním přemístění sídla společnosti, přičemž
pozornost je věnována případům směřujícím do České republiky ze států netvořících
Evropský hospodářský prostor. První z pěti základních kapitol je úvodní. Následující
kapitola rozebírá českou zákonnou úpravu. Třetí analyzuje závěry odborné literatury a
provádí rozbor přístupu praxe k takovému postupu. Čtvrtá základní kapitola obsahuje
osobní náhled na řešené přemístění sídla. Závěrečná kapitola třetí části stručně zmiňuje

nový legislativní návrh úpravy přemístění sídla v rámci práva Evropské unie a jemu
předcházející unijní judikaturu. Primárním cílem této části je zjistit, zda je popsané
přemístění sídla z pohledu české právní úpravy vůbec přípustné.
V závěru práce jsou pak shrnuty závěrů plynoucí z jednotlivých částí práce. Ty
ukázaly, že problematika je velmi živá a kromě mnou zpracovaných témat přinese i
v budoucnu mnohá další, neméně zjímavá.
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