Abstrakt
Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést analýzu obchodních
společností v mezinárodním právu soukromém a v evropském mezinárodním právu
soukromém v souvislosti s přeshraničním přemístěním sídla obchodních společností, a
to pohledem především české a evropské právní úpravy.
Předkládaná práce obsahuje celkem pět na sebe navazujících kapitol, přičemž
hned ta první se zabývá obecným vymezením mezinárodního práva soukromého jakožto
právního odvětví včetně jeho vývoje a jeho ukotvení v českém právním řádu. Dále se
zabývá evropským mezinárodním právem soukromým, soustavou jeho norem a jejich
promítnutím do českého právního řádu v souvislosti s aplikační předností evropských
norem před českými právními normami.
Další, tedy druhá kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky definice
termínu obchodní společnosti, přičemž tento termín je podroben právní analýze
v českém právním řádu, především v souvislosti s platnou právní úpravou. Termín
obchodní společnost byl dále vymezen i z pohledu právní úpravy Evropské unie, jež
vychází z primárního práva a na něj navazujícího práva sekundárního upravujícího
nadnárodní formy společností. V této souvislosti byla obsažena i jedna z těchto
nadnárodních forem, konkrétně Societas Europaea, tedy evropská společnost.
V návaznosti na definici společností bylo nutné vymezit i jejich osobní statut,
státní příslušnost a uznání takových společností. A dále uvést i metody určování
osobního statutu společností, a to princip inkorporační a princip teorie sídla jakožto dvě
nejvíce užívané metody v jednotlivých právních řádech.
Vzhledem k tomu, že byl definován pojem (evropského) mezinárodního práva
soukromého, obchodních společností i jejich uznání, bylo nutné dojít k přeshraničnímu
přemístění sídla obchodní společnosti, a to nejprve dle českých právních norem. Úprava
tohoto institutu je obsažena v celkem třech českých právních předpisech. Následující
evropská úprava přeshraničního přemístění sídla je vymezením svobody usazování

zaručené primárním unijním právem a přeshraničním přemístěním sídla evropské
společnosti, a dále budoucích návrhů spojených s touto problematikou.
S ohledem na evropskou právní úpravu bylo nutné uvést i judikaturu Soudního
dvora Evropské unie. V této práci je stručně uveden pouze krátký výčet rozhodnutí,
avšak poslední uvedené rozhodnutí je rozebráno podrobněji.
Závěr této práce je zhodnocením toho, čím se práce zabývala včetně autorových
poznatků v rámci jednotlivých kapitol.

