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Téma diplomové práce: 

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

Jedná se o téma vcelku aktuální a na poli práva EU stále ne zcela dořešené. Téma je i vcelku 

náročné na teoretické znalosti, a to zejména díky potřebě hlubší orientace v judikatuře 

Soudního dvora EU. 

Hodnocení práce: 

Diplomantka si v úvodu své práce vytýčila cíle, kterými jsou prozkoumat právní úpravu a 

vývoj judikatury v oblasti svobody usazování obchodních společností a podat jejich ucelenější 

analýzu. Lze konstatovat, že své cíle diplomantka víceméně splnila. Práce je členěna do čtyř 

hlavních kapitol. Práce je logicky strukturována, kdy v prvé kapitole diplomantka podává 

ucelený přehled svobody usazování v EU. V druhé kapitole diplomantka představuje 

obchodní společnost jako beneficienta svobody usazování. V tomto ohledu se diplomantka 

zejména zabývá hlavními teoriemi určení osobního statutu společností. V následující kapitole 

diplomantka nastiňuje základní současnou právní úpravu obchodních společností a přemístění 

sídel v EU. Samotné centrum práce však leží v čtvrté kapitole, která představuje judikaturu 

SD EU týkající se přemístění sídla obchodních společností.  

Lze ocenit, že výběr tématu práce provedla diplomantka sama na základě svých zájmů a 

zkušeností z výměnného pobytu ve Francii. Práce je přehledně strukturována. Z hlediska 

formálního práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Práce je čtivá a 

bez větších gramatických chyb. Co se týče hloubky diplomové práce, je možné vyzdvihnout 

dobrou orientaci v příslušné judikatuře SD EU, její logické roztřídění a schopnost 

diplomantky samostatně vytvořit závěry v dané problematice, které lze nalézt v následném 

shrnutí. Za lehkou slabinu práce považuji chybějící kritický přístup k judikatuře SD EU a 

příslušné právní úpravě. Ojediněle je možné v práci nalézt drobné nepřesnosti, viz. případ 

Angonese se netýkal vnitrostátního opatření, které by mohlo mít vliv na volný pohyb zboží, 

ale jednalo se o svobodu volného pohybu pracovníků (s. 14). Celkově však diplomantka ve 

své práci prokázala schopnost samostatné analýzy a práce se zdroji a i rozsahem seznam 

použitých zdrojů odpovídá typu kvalifikační práce. 



Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Je za současného stavu, zejména s ohledem na judikaturu SD EU v předmětné problematice, 

potřeba harmonizace v podobě sekundární právní úpravy? Jaký by měl být hlavní přínos 

takového legislativního aktu (případně ve srovnání s návrhem 14. směrnice o přeshraničním 

převodu sídla společnosti)? 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci studentky Pavly Jirkové k ústní 

obhajobě a navrhuji hodnocení mezi výborně a velmi dobře v závislosti na výsledku ústní 

obhajoby. 

 

V Praze dne 8. září 2015 

 

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

 


