Posudek oponenta rigorózní práce – Osobní statut společností v mezinárodním právu
soukromém
Téma předložené rigorózní práce je Osobní statut společností v mezinárodním právu
soukromém.
Kolegyně Mgr. Terezie Saláková se ve své rigorózní práci, která má rozsah 122 stran, zabývá
významným tématem, kterým jsou otázky osobního statutu obchodní společnosti a dále pak i
přemístění jejího sídla, přičemž se zaměřuje na přeměny přeshraniční, a to zejména v rámci
Evropské unie.
Otázka kolizních otázek práva obchodních společností je tématem, které se dotýká několika
právních oborů – vedle mezinárodního práva soukromého je potřeba vzít v potaz i evropské
právo a právo obchodní. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, která prochází dynamickým
legislativním vývojem a která je zejména ohledně přemístění sídla předmětem i soudního
výkladu (v poslední době zejména ze strany Soudního dvora Evropské unie), je nutno
konstatovat, že se v daném případě nejedná o téma jednoduché. A o to více je potřeba
považovat toto téma za aktuální a stále otevřené novým názorům a pohledům.
Autorka svoji rigorózní práci rozdělila do logických celků.
V první části se zabývá zejména teoretickými východisky ohledně mezinárodního práva
společností. Věnuje se například hraničnímu určovateli ohledně statutu společností i teoriím
ohledně určování statutu společností, zejména inkorporační teorii a teorii sídla.
Ve druhé části se autorka zabývá velmi zajímavým tématem, a to rozsahem osobního statutu
obchodní společnosti. Zde autorka prokazuje, že danému tématu rozumí z hlediska
praktického i teoretického, když rozebírá jednotlivé instituty v rámci korporačního práva –
jednání za společnost - např. postavení likvidátora společnosti či tichého společníka.
Ve třetí části své rigorózní práce se pak autorka zabývá otázkou přeshraničního přemístění
sídla společnosti. Zde velmi oceňuji, že autorka se neomezila na tradiční pojetí této
problematiky, ale zamyslela se i nad aplikací zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a dále pak i nad otázkou přemístění sídla mimo Evropský hospodářský prostor.
Při zpracování své rigorózní práce prokázala autorka znalost nejen z oboru mezinárodního
práva soukromého ale i z oblasti obecných otázek práva korporátního a dále i z oblasti
obecných otázek evropského práva.
Co se týče jazykové a stylistické úrovně práce, nemám výhrad.
Taktéž rozsah rigorózní práce považuji za vyhovující.
Výběr literatury považuji za dostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury zahraniční.

V rámci obhajoby své rigorózní práce by se autorka měla vyjádřit, zda do osobního statutu
obchodní společnosti spadají i otázky insolvenčního práva či zda je pro tyto otázky aplikován
jiný hraniční určovatel.
Dále by se autorka měla vyjádřit ke svému názoru na str. 110, kde se vyslovuje pro zpřesnění
právní úpravy ohledně přemisťování sídla mimo/z Evropského hospodářského prostoru.
Jakým způsobem by měla být daná právní úprava zpřesněna?
Závěr:
V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorce podařilo výborně popsat otázku
osobního statutu obchodních společností.
Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je
způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického
titulu JUDr.
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