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I. 

Téma diplomové práce 

 Diplomantka si zvolila téma „Přemístění sídla obchodní společnosti v rámci Evropské 

unie“. Jedná se o téma aktuální, což dokládá jednak judikatura Soudního dvora EU, jednak 

diskuse o možném přijetí tzv. čtrnácté směrnice. Téma je přiměřeně náročné z hlediska 

zpracování do podoby diplomové práce. 

 

II. 

Obsahová a formální úroveň práce 

 Diplomová práce je logicky členěna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je 

věnována svobodě usazování, další problematice obchodních společností, třetí kapitola se 

týká právní úpravy přemístění sídla v právu EU a čtvrtá – nejrozsáhlejší – kapitola se 

zaměřuje na judikaturu Soudního dvora EU. 

 Co se týče hloubky provedené analýzy, je třeba ocenit zejména přehledné a 

srozumitelné zpracování relevantních rozsudků Soudního dvora EU, které je těžištěm práce. 

Autorka tím prokazuje schopnost pracovat s judikaturou a v závěru práce se snaží podat také 

určitou syntézu vycházející z vlastního výzkumu. 

 Za slabší část práce považuji kapitolu třetí týkající se legislativy Evropské unie. 

Diplomantka o ní pojednává jen stručně, a přestože poukazuje na omezené možnosti dané 

rozsahem práce (s. 33), diplomové práci chybí – s ohledem na zvolené téma – úvahy de lege 

ferenda související s přijetím tzv. čtrnácté směrnice, o níž se zmiňuje jen letmo na straně 33-

34. 
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 Pokud jde o konkrétní připomínky, nelze dle mého názoru souhlasit s tvrzením 

uvedeným na straně 29, že uznání společnosti z jiného členského státu závisí výhradně na 

vnitrostátních právních řádech. Členské státy EU mají v zásadě povinnost uznávat společnosti 

splňující kritéria obsažená v čl. 54 SFEU, což potvrzuje i rozsudek Soudního dvora C-208/00 

Überseering, o němž ostatně diplomantka pojednává ve své práci (viz zejména s. 45). 

 Z hlediska formálního diplomová práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační 

práce. Práce je čtivá, po gramatické stránce vyhovující, autorka přiměřeně pracuje s odbornou 

literaturou. Zákon č. 89/2012 Sb. má správný název „občanský zákoník“, nikoli „nový 

občanský zákoník“ (viz poznámky pod čarou na straně 20, 23 atd.). 

 Diplomantka v zásadě naplnila cíl práce, je jen škoda, že se nezabývá možnostmi 

právní úpravy přemístění sídla v sekundární legislativě EU, které se jako dílčí téma nabízí ke 

zpracování. 

 

III. 

Otázky k ústní obhajobě 

1. Nechť se diplomantka vyjádří k aktuálnímu stavu příprav 14. směrnice o přemísťování 

sídel společností do jiného členského státu EU. Proč tato směrnice nebyla dosud 

přijata? Považuje diplomantka přijetí směrnice za žádoucí? 

2. Rozsudky SD ve věcech C-212/97 Centros a C-167/01 Inspire ukazují na tenkou 

hranici mezi využíváním svobod vnitřního trhu a zneužívání práva EU. Souhlasí 

autorka v tomto směru s argumentací Soudního dvora? 

 

IV.  

Závěr 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji 

hodnocení mezi výborně a velmi dobře, podle výsledku ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 21. 8. 2015 

 

 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 

 


