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„If I may speak very plainly, we are much too free with grants of charters to 

corporations in New Jersey. A corporation exists not of natural right, but only by 

license of law, and the law, if we look at the matter in good conscience, is responsible 

for what it creates.”
1
 

Woodrow Wilson 

  

                                                           
1
 Inaugurační projev Woodrowa Wilsona jako guvernéra New Jersey, 17. ledna 1911 
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Úvod 

Tato práce se zabývá volným pohybem právnických osob v Evropské unii (dále 

jen „EU“), konkrétně svobodou usazování a z ní plynoucí moţnosti přeshraničního 

přemístění sídla společnosti. Svoboda usazování právnických osob má svá specifika. 

Právnická osoba je právní konstrukcí a za svou existenci vděčí vnitrostátnímu právnímu 

řádu členských států, jak ve svých rozhodnutích několikrát zdůraznil Soudní dvůr 

Evropské unie (dále jen „SDEU“). Základním principem evropského práva je svoboda 

usazování obchodních společností. Státy se naopak snaţí svobodu usazování společností 

upravovat na základě vnitrostátního práva a nezřídka tím dochází k zásahům do 

principu svobodného usazování. Při realizaci této svobody tak vzniká třecí plocha mezi 

vnitrostátním právem a právem EU Takové konflikty řeší právě SDEU především 

v rámci řízení o předběţné otázce, čímţ významně přispívá k dotváření obsahu svobody 

usazování. Problematika přemístění sídla společnosti mě zaujala především díky mému 

výměnnému pobytu na univerzitě Panthéon Assas v Paříţi, kde jsem absolvovala 

předměty zaměřené na evropské obchodní a evropské finanční právo. 

Není náhodou, ţe významný počet případů řešených před SDEU v oblasti 

svobody usazování společností, se týkal například daňové problematiky. Svoboda 

usazování má jasný ekonomický aspekt a ovlivňuje hospodářskou situaci dotyčného 

členského státu, např. placením daní nebo podílem na hrubém domácím produktu. 

Předtím neţ se společnost rozhodne usadit v některém členském státě, zpravidla se 

dobře informuje o místní legislativě. Nezřídka bývá hlavní motivací nízké daňové 

zatíţení či jiné výhody. Státy si toto uvědomují a snaţí se přilákat na své území co 

nejvíce společností. Hovoříme o tzv. souboji právních řádů jednotlivých států. Tento jev 

můţe vyvrcholit aţ k tzv. Delaware efekt a „race to the bottom“, kdy mezi sebou státy 

soutěţí o to, kdo z nich má nejmírnější poţadavky na úpravu společností.  

Cílem této práce je prozkoumat právní úpravu a vývoj judikatury v oblasti 

svobody usazování obchodních společností a podat jejich ucelenější analýzu. Dále práce 

poukazuje na skutečnost, ţe volba sídla společnosti a jeho změna velmi často souvisí 

s vnitrostátní právní úpravou daných států. Obchodní společnosti mnohdy zakládají 

fiktivní sídla, takţe získávají právní osobnost dle práva státu, které je pro ně 
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nejvýhodnější, zatímco jejich skutečná činnost je prováděna například prostřednictvím 

poboček v jiném členském státě, se kterým jsou spjaty fakticky. Práce poukazuje na 

nebezpečí soutěţe mezi evropskými právními řády a efektu „race to the bottom“, který 

můţe být jejím důsledkem. 

Práce je kromě úvodní a závěrečné části rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola 

se zabývá vymezením pojmu svobody usazování. Druhá představuje různé teorie určení 

sídla společnosti a přibliţuje problematiku uznávání jiţ zaloţených a vzniklých 

právnických osob mezi členskými státy EU. Ve třetí kapitole budou představeny 

primární a sekundární prameny evropského práva upravující svobodu usazování a čtvrtá 

kapitola se bude věnovat judikatuře SDEU týkající se svobody usazování společností. 

Závěrečná část pak hodnotí současnou situaci a případné nebezpečí soutěţe mezi 

právními řády členských států navzájem a ve vztahu k zemím mimo EU. Hlavními 

vědeckými metodami této práce budou analýza a syntéza. 
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1. Svoboda usazování 

EU je politické a ekonomické seskupení 28 evropských států. Vznikala postupně 

po druhé světové válce za účelem vytvoření jednotného vnitřního trhu. Propojení 

ekonomik mělo zabránit dalším válečným konfliktům mezi členskými státy. Vnitřní trh 

patří dle Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“) mezi sdílené kompetence EU
2
, 

tedy takové, kdy mohou členské státy vydávat vlastní legislativu, ale jen pokud jiţ 

neexistuje společná evropská úprava. Pokud společná úprava existuje, mohou vydávat 

pouze legislativu doplňující. 

 Vnitřní trh je jednou z hlavních politik EU. Jedná se o prostor bez vnitřních 

hranic zaloţený na čtyřech základních svobodách – volném pohybu zboţí, sluţeb, osob 

a kapitálu.
3
 Tato práce se bude podrobněji zabývat svobodou usazování spadající pod 

volný pohyb osob, která znamená, ţe je „právo příslušníka členského státu (osoby 

fyzické nebo právnické) podnikat (tedy zřídit podnik, resp. živnost a provozovat tento 

podnik nebo živnost, případně svobodné povolání) v jiném členském státě musí být 

zaručeno identicky jako pro příslušníky tohoto jiného členského státu.“
4
 Pod pojmem 

osoby se rozumí osoby fyzické i právnické. Svoboda volného pohybu osob zahrnuje 

rovněţ svobodu usazování, které se v primárním právu věnuje samostatná kapitola 3 

Hlavy IV SFEU. Svobody usazování mohou vyuţívat ekonomicky činné osoby, na něţ 

se vztahuje svoboda volného pohybu osob. Jedná se zejména o ţivnostníky, podnikatele 

a příslušníky tzv. svobodných povolání. Právnické osoby sídlící v některém z členských 

států mají pro účely práva na svobodu usazování stejné postavení jako fyzické osoby. 

Od volného pohybu pracovníků se odlišuje tím, ţe v případě usazení musí jít 

o samostatné podnikání, tedy o činnost provozovanou nezávisle, a nikoli o závislou 

práci.
5
 

1.1. Svoboda usazování obecně 

Svoboda usazování je upravena v SFEU. Navazuje na ni sekundární právní úprava 

a důleţitou dotvářející roli hrají také rozhodnutí SDEU.  

                                                           
2
 Čl. 4 odst. 2 písm. a) SFEU. 

3
 Čl. 26 odst. 2 SFEU. 

4
 TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 189. 

5
 TOMÁŠEK, M. Právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 233. 
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V SFEU je právo usazování vymezeno negativní definicí v článku 49, bývalém 

článku 43 Smlouvy o Evropském společenství, který stanoví: 

 „V rámci níže uvedených ustanovení jsou zakázána omezení svobody usazování 

pro státní příslušníky jednoho členského státu na území jiného členského státu. Stejně 

tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných 

společností státními příslušníky jednoho členského státu usazenými na území jiného 

členského státu. 

Svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich 

výkon, jakož i zřizování a řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. 54 druhého 

pododstavce, za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky, právem země 

usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak.“
 6

 

Toto ustanovení garantuje primární i sekundární svobodu usazování. Primární 

svoboda usazování znamená přemístění společnosti z jednoho státu do druhého. 

O sekundární svobodu usazování se jedná tehdy, kdyţ společnost v daném státě zůstává, 

ale zřídí si zastoupení, pobočku nebo dceřinou společnost na území jiného členského 

státu. Na společnosti zaloţené podle práva některého členského státu, mající sídlo, 

správu nebo hlavní provozovnu uvnitř EU, se hledí stejně jako na fyzické osoby, které 

jsou státními příslušníky členských států.
7
  

Pojem usazování není primárním právem výslovně definován. V judikatuře SDEU 

je vysvětlen v rozhodnutí Factortame II
8
 jako „skutečný výkon hospodářské činnosti 

prostřednictvím stálého podniku v jiném členském státě na dobu neurčitou.“
9
 Dle 

rozhodnutí Attanasio Group Srl v Comune di Carbognano
10

 pak lze tento pojem rovněţ 

                                                           
6
 Čl. 49 SFEU. 

7
 Čl. 54 SFEU. 

8
 Rozsudek SDEU ze dne 25. 7. 1991 ve věci C-221/89 The Queen v Secretary of State for Transport, na 

ţádost Factortame Ltd. and others. 
9
 Z anglického originálu: „the actual pursuit of an economic activity through a fixed establishment in 

another Member State for an indefinite period.“ 
10

 Rozsudek SDEU ze dne 11. 3. 2010 ve věci C- 384/08, Attanasio Group Srl v Comune di Carbognano. 
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definovat jako „možnost občana Unie podílet se stabilně a trvale na hospodářském 

životě jiného členského státu, než je stát jeho původu, a dosahovat tím zisku.“
11

  

„Cílem svobody usazování je umožnit podnikatelům usadit se tam, kde jsou pro ně 

k dispozici nejvýhodnější výrobní faktory, infrastruktura a ostatní elementy, které snižují 

náklady nebo zvyšují výnosy z podnikání, a z tohoto místa využívat svobodu volného 

pohybu zboží, služeb a kapitálu.“
12

 Aby společnost mohla vyuţít svobody usazování, 

musí vyvíjet aktivitu splňující určitá kritéria, která byla zmíněna v rozhodnutí 

Factortame II. Musí jít o činnost hospodářskou, samostatnou, skutečnou, trvalou, 

prováděnou ve stálém zařízení a v jiném členském státě (unijní prvek). Všechna kritéria 

se opírají o článek 49 SFEU.  

Hospodářská činnost znamená, ţe se musí jednat o ekonomickou činnost, tedy 

podnikání. Tuto podmínku lze vyvodit z ustanovení čl. 49 SFEU, který stanoví, ţe do 

rámce svobody usazování je zahrnut přístup k samostatně výdělečným činnostem 

a jejich výkon, jakoţ i zřizování a řízení podniků.  

Prvek samostatnosti je zdůrazněn ve formulaci samostatně výdělečná činnost. Je 

důleţitý pro odlišení svobody usazování od volného pohybu pracovníků, kteří 

vykonávají činnost závislou. Tato podmínka vyjadřuje skutečnost, ţe daný subjekt 

vykonává hospodářskou činnost sám, typicky na vlastní účet a vlastním jménem. Musí 

jít o činnost skutečnou a nikoli jen fiktivní.
13

 

Dalším poţadavkem je trvalost usazení. Jedná se o znak, který svobodu usazování 

odlišuje od svobody pohybu sluţeb, se kterou je často zaměňována. Obě svobody totiţ 

svým subjektům umoţňují participaci na ekonomických činnostech v jiných členských 

státech a v některých případech je obtíţné určit, jaká z nich se bude aplikovat. Při jejich 

rozlišení je klíčový charakter činnosti. Jedním z kritérií, které odlišuje svobodu 

usazování od svobody pohybu sluţeb, je právě trvalost (dlouhodobost a časová 

neomezenost) a systematičnost, jak bylo zdůrazněno v rozhodnutí SDEU z roku 1995 ve 

                                                           
11

 Bod 36 rozsudku SDEU ze dne 11. 3. 2010 ve věci C- 384/08, Attanasio Group Srl v Comune di 

Carbognano. 
12

 HODÁL, P., ALEXANDER, J. Evropské právo obchodních společností. 1. vydání. Praha: Linde, 2005, 

str. 53. 
13

 TICHÝ, L. et al. Evropské právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 374. 
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věci Gebhard.
14

 Jednalo se o německého advokáta vykonávajícího trvale praxi v Itálii, 

kde byl trvale usazen, ale neměl zde status advokáta. SDEU vycházel z toho, ţe jeho 

činnost v Itálii byla pravidelná a kontinuální, a kvalifikoval ji jako realizaci svobody 

usazování. Při zodpovězení otázky, o kterou svobodu se jedná, je třeba posuzovat kaţdý 

případ samostatně, přičemţ je nutné hodnotit nejen délku výkonu činnosti, ale i četnost 

tohoto výkonu, jeho kontinuitu a pravidelnost. Rozlišování těchto dvou svobod je 

důleţité, protoţe rozhoduje o tom, zda se bude aplikovat přísnější reţim (svoboda 

usazování) či reţim volnější (svoboda pohybu sluţeb). Na rozdíl od volného pohybu 

sluţeb totiţ svoboda usazování předpokládá trvalost, stálost a pravidelnost. Jedná se 

tedy o opak dočasnosti a nepravidelnosti, který je v unijním právu charakteristický pro 

poskytování sluţeb.
15

 Volný pohyb sluţeb je vůči volnému pohybu osob v subsidiárním 

postavení.
16

 Rozdíl mezi oběma svobodami popisuje Týč: „Právo na usazování je 

právem fyzicky se usadit, založit firmu (nebo se účastnit na jejím založení) a vykonávat 

odpovídající činnost. Právo poskytovat služby je naproti tomu vykonáváno z původního 

státu, tedy beze změny pobytu (sídla) osoby službu poskytující, a to formou spíše 

jednorázových úkonů.“
17

  

Existence unijního prvku, kterým je zpravidla přeshraniční pohyb, je základním 

poţadavkem, který je vyţadován u všech čtyř základních svobod volného pohybu, 

protoţe SFEU nelze aplikovat pro vztahy čistě vnitrostátní (Purely Internal Situations). 

Takový případ nastává, pokud jsou všechny skutečnosti omezeny na jeden členský stát, 

neexistuje tedy ţádný unijní prvek a spojitost s evropským právem. Princip 

nediskriminace zakotvený v SFEU se proto na takové případy neuplatní. Tento závěr 

vyvodil SDEU ve svém rozhodnutí Moser z roku 1984.
18

 Jednalo se o případ 

německého státního příslušníka, kterému vnitrostátní právní úprava neumoţňovala 

dokončit vzdělání učitele z důvodu jeho členství v komunistické straně. Pan Moser, 

který vţdy ţil a pracoval v Německu, nemohl ochranu proti omezení volného pohybu 

pracovníků zakotvenou v SFEU vyuţít, protoţe zde neexistoval unijní prvek. Pan Moser 

                                                           
14

 Rozsudek SDEU ze dne 30. 11. 1995 ve věci C-55/94 Gebhard vs. Cosiglio dell'Ordine degli Avvocati 

e Procuratori di Milano. 
15

 TOMÁŠEK, M. Právo Evropské unie. 1. Vydání. Praha: Leges, 2013, str. 233. 
16

 Čl. 57 SFEU. 
17

 TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 192. 
18

 Rozsudek SDEU ze dne 28.6.1984 ve věci C-180/83 Moser v. Land Baden-Wurttemberg. 
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argumentoval tím, ţe německá právní úprava, která mu brání v dokončení vzdělání 

učitele, vede v důsledku k tomu, ţe je mu odepřeno hlásit se na místo učitele ve školách 

v jiných členských státech. Soud ale rozhodl, ţe takové čistě hypotetické pracovní 

vyhlídky v jiném členském státě nevytvářejí dostatečně silnou vazbu na evropské právo.  

Naopak v rozhodnutích Pistre
19

 a Angonese
20

 SDEU ţádost o výklad SFEU 

neodmítl. Oba tyto případy se ale týkaly vnitrostátních opatření, která by mohla mít 

zjevný vliv na volný pohyb zboţí. V případě Pistre se jednalo o trestní řízení proti panu 

Pistrovi za to, ţe na svých výrobcích z vařeného masa uţíval označení „hora“ bez 

předchozího povolení příslušných správních orgánů (takové povolení se týkalo pouţití 

označení, jeţ byla vyhrazena pro horské oblasti). Osoby, o které se v této věci jednalo, 

byly francouzskými státními příslušníky, kterým bylo zakázáno vyrábět a uvádět 

výrobky na trh ve Francii. SDEU rozhodl, ţe uplatnění unijního práva nelze vyloučit jen 

z toho důvodu, ţe se všechny skutkové okolnosti soustřeďují v jednom členském státě. 

V této situaci můţe mít takové vnitrostátní opatření rovněţ vliv i na volný pohyb zboţí 

mezi členskými státy, a to zejména tehdy, kdyţ dotčené opatření usnadňuje uvedení na 

trh zboţí domácího původu k újmě dováţeného zboţí. SDEU uvedl, ţe napadené 

vnitrostátní opatření přímo diskriminuje dováţené výrobky, protoţe se uvedené 

označení můţe v zásadě pouţít pouze na výrobky vyrobené ve Francii, a rozhodl, ţe je 

nelze odůvodnit.
21

 V případě Angonese se jednalo o italského občana pana Angonese, 

který studoval v Rakousku a který se přihlásil do konkurzu na pracovní místo v Itálii. 

Jednou z povinných náleţitostí přihlášky byl certifikát, který měl potvrdit bilingvní 

znalosti italštiny a němčiny uchazeče. Problém byl v tom, ţe byl vyţadován certifikát 

vystavený italskými úřady. SDEU rozhodl, ţe takový poţadavek můţe mít rovněţ vliv 

i na pracovníky z jiných členských států a ţe se jedná o poţadavek diskriminační, 

protoţe je získání takového certifikátu pro italské občany nesrovnatelně snadnější.
22

 Na 

základě těchto rozhodnutí ovšem nelze vyvodit závěr, ţe lze ustanovení SFEU 

automaticky aplikovat i na čistě vnitrostátní situace. Bude záleţet především na výkladu 

SDEU, který rozhodne, zda se v daném případě SFEU bude, či nebude aplikovat. 

                                                           
19

 Rozsudek SDEU ze dne 7.5.1997 ve věci C-321/94 Pistre. 
20

 Rozsudek SDEU ze dne 6.6.2000 ve věci C-281/98 Angonese. 
21

 Bod 45 rozsudku Pistre. 
22

 Bod 40 rozsudku Angonese. 
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Můţe nastat situace, kdy stát bude znevýhodňovat vlastní občany oproti 

příslušníkům ostatních členských států (tzv. obrácená diskriminace). SDEU se tímto 

problémem zabýval v několika svých judikátech. Obrácená diskriminace (reverse 

discrimination, discrimination à rebours) je stav, kdy jsou vlastní státní příslušníci či 

vlastní výrobky znevýhodňovány ve srovnání s příslušníky či výrobky z jiných 

členských států. Obrácená se nazývá proto, ţe státy zpravidla mají tendenci 

znevýhodňovat cizí státní příslušníky a výrobky. SFEU předpokládá odstranění 

diskriminace cizích státních příslušníků a výrobků, právní odstranění diskriminace 

tuzemců a tuzemských výrobků zde zakotveno není. Obrácená diskriminace proto 

moţná je a nepředstavuje rozpor s právem EU. 

V článku 49 SFEU je zakotven zákaz diskriminace, který je obsaţen ve formulaci 

poţadavku rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich státní příslušnost. 

Zákaz diskriminace je upraven také v článku 18 SFEU a článek 49 SFEU je k němu ve 

vztahu speciality. Na beneficienty svobody by se měla vztahovat stejná opatření jako na 

vlastní státní příslušníky. Vedle zákazu diskriminace jsou zakázána i nediskriminující 

omezující opatření, protoţe i naprosto rovné, nediskriminační opatření můţe být ve 

svém důsledku znevýhodňující pro osoby z jiných členských států. Rozhodovací praxe 

SDEU se s touto situací také vypořádala a SDEU opakovaně judikoval v tom smyslu, ţe 

i tyto nediskriminační překáţky jsou zakázány. Prvním takovým rozhodnutím je případ 

Klopp.
23

Jednalo se o německého advokáta, kterého paříţská advokátní komora odmítla 

zapsat, protoţe jiţ měl zřízenu jednu advokátní kancelář na území jiného státu. 

Francouzská právní úprava, která byla shodná pro vlastní i cizí státní příslušníky, totiţ 

stanovila, ţe advokát můţe mít pouze jednu advokátní kancelář. SDEU ji shledal za 

rozpornou s právem EU, neboť omezovala moţnost zakládání poboček. 

Článek 49 SFEU má přímý horizontální účinek,
24

 takţe se ho jednotlivci mohou 

dovolávat i ve vztahu k jiným jednotlivcům přímo před vnitrostátními soudy nebo před 

SDEU. Přímým účinkem se rozumí „vnitrostátním právem nezprostředkované působení 

                                                           
23

 Rozhodnutí SDEU ze dne 12.07.1984 ve věci C 107/83 ve věci Ordre des Avocats au Barreau de Paris 

vs. Onno Klopp.  
24

 Rozhodnutí SDEU ze dne 21.06.197 ve věci C-2/74 Reyners vs. Belgie.  
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právní normy unijního práva vůči jednotlivci.“
25

 Má-li právní norma přímý účinek, 

můţe se jí oprávněná osoba bezprostředně domáhat před orgány státu, jehoţ právo je 

v rozporu s právem EU. Přímý účinek můţe mít povahu vertikálně vzestupnou. To 

znamená, ţe norma působí mezi jednotlivcem a státem a jednotlivec se dané normy 

dovolává za účelem zlepšení svého právního postavení. Můţe mít také povahu 

vertikální sestupnou, kdy se určité normy dovolává vůči jednotlivci stát a na jejím 

základě mu ukládá povinnosti. Třetí situací je horizontální účinek, kdy je příslušná 

norma aplikována mezi jednotlivci navzájem.
26

 

Obsahem svobody usazování z hlediska právnických osob je tedy především 

právo svobodně se rozhodnout, v jakém členském státě budou vyvíjet svou 

hospodářskou činnost, a moţnost přemístění sídla v rámci EU. Motivace k přesídlení je 

různá. Mezi nejčastější kritéria pro volbu státu usazení patří například nízké daňové 

zatíţení, podnikatelsky atraktivní prostředí, sníţené poţadavky na minimální základní 

kapitál, nízké administrativní náklady v souvislosti s podnikáním, jiná pravidla pro 

účast zaměstnanců na vedení společnosti (niţší nebo ţádná povinná účast), způsob 

ochrany věřitelů, vyšší anonymita vlastnictví, zvýhodněné postavení většinových 

akcionářů, vyšší kvalita a výkonnost pracovní síly a niţší mzdové náklady.
27

 Tento 

výčet samozřejmě není vyčerpávající a takových důvodů můţe být mnohem více.  

1.2. Primární svoboda usazování 

Primární svoboda usazování znamená pro společnost moţnost volby členského 

státu, ve kterém se chce usadit a vyvíjet trvalou hospodářskou činnost. Nabízí se dvě 

moţnosti její realizace. První z nich je zaloţit společnost na území některého členského 

státu. Druhou je aţ následné přeshraniční přesídlení společnosti, tj. přemístění sídla 

společnosti do jiného členského státu při současném zachování existence společnosti. 

„Článek 49 Smlouvy sice výslovně neobsahuje oprávnění k přeshraničnímu přenesení 

sídla, toto právo však lze dovodit z obecného principu svobody usazování a rovněž 

s použitím argumentu a maiori ad minus, že přeshraniční přenesení sídla nemůže být 

                                                           
25

 TOMÁŠEK, M. Právo Evropské unie. 1. Vydání. Praha: Leges, 2013, str. 66. 
26

 Tamtéţ. 
27

 CHALMERS, D.; DAVIES, G.; MONTI, G. European Union Law: cases and materials. 2nd edition. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, str. 862. 
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omezeno, jestliže je možné v členských státech zakládat dceřiné společnosti či 

pobočky.“
28

 Přemístění sídla společnosti činí obtíţe z hlediska vnitrostátních právních 

řádů. Právní úprava některých států totiţ poţaduje, aby při přemístění sídla byla 

společnost v původním členském státě zrušena a následně znovu zaloţena ve státě, kam 

se hodlá přestěhovat. Jiné členské státy poţadují, aby společnosti, které k nim chtějí 

přesídlit, podřídily svou strukturu tamějšímu právnímu řádu, nebo splnily další 

stanovené podmínky.
29

 

1.3. Sekundární svoboda usazování 

Sekundární svoboda usazování navazuje na svobodu primární. Obchodní 

společnost jiţ zaloţená v členském státě má právo zřizovat v jiném členském státě 

zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti.
30

 Zastoupení a pobočky nemají právní 

osobnost, ovšem dceřiné společnosti ano. Právně se tak jedná o samostatné jednotky, 

které jsou ovšem centrálně řízeny svou zahraniční matkou. Moţnost zakládání 

dceřiných společností v jiných členských státech potíţe aţ na výjimky nečiní
31

, řídí se 

právem státu, na jehoţ území jsou umístěny.
32

 Problém spočívá v oprávnění zakládat 

pobočky a zastoupení tzv. formálně zahraničních společností. Jedná se o společnosti, 

které jsou zaloţeny v určitém členském státě formálně, nevykonávají zde skutečnou 

činnost a vedení rovněţ není přítomno. Svou hlavní činnost pak vykonávají ve státě, kde 

se nachází jejich zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti. Členské státy se proto 

tomuto jednání snaţí klást překáţky v podobě různých poţadavků ve svých 

vnitrostátních právních úpravách. Dosavadní judikatura SDEU vyznívá ve prospěch co 

nejširšího pojetí svobody usazování a vnitrostátní omezení jsou často povaţována za 

rozporná s právem EU.
33

 Kromě primární a sekundární formy přesídlení existují i další 

formy přemístění sídla společnosti, o kterých bude v této práci také pojednáno. Jedná se 

o tzv. přeměny obchodních společností. 

                                                           
28

 DOLEŢIL, T.; SALAČ, J. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních společností. 

Právní rozhledy. 2003, roč. 11, č. 5, str. 225. 
29

 STAVINOHOVÁ, P. Svoboda usazování společností. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 9, str. 24.  
30

 Čl. 49 SFEU. 
31

 Rozsudek SDEU ze dne 12.9.2006 ve věci C-196/04 Cadbury Schweppes vs Commissioners of Inland 

Revenue. 
32

 STAVINOHOVÁ, P. Svoboda usazování společností. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 9, str. 25. 
33

 Viz například rozhodnutí Centros a Inspire Art. 
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1.4. Výjimky a odůvodnění omezení svobody usazování 

Případy jsou primárním právem upraveny v článcích 51 a 52 SFEU. Omezení 

přípustná v těchto článcích je moţné uplatnit i v případě, ţe se jedná o diskriminační 

opatření. Ustanovení o zákazu omezení svobody usazování „ se v členských státech 

nevztahují na činnosti, které jsou v příslušném členském státě spjaty, i když jen 

příležitostně, s výkonem veřejné moci.“
34

 Státy měly tendence tohoto ustanovení 

zneuţívat a tvrdit, ţe je dotyčná aktivita spjata s výkonem veřejné moci. Jednalo se 

například o případ, kdy Francie stanovila podmínku státní příslušnosti pro přístup 

k povolání notáře.
35

 V daném případě SDEU rozhodl, ţe Francie porušila unijní právo 

a touto podmínkou omezila svobodu usazování. Judikatura SDEU uznává velmi úzké 

pojetí této výjimky. Ze svobody usazování jsou vyňaty konkrétní činnosti, nikoliv celé 

profese. Jsou-li tyto konkrétní činnosti určité profese oddělitelné od zbytku jejích čistě 

komerčních aktivit, pak je třeba výjimku aplikovat pouze na ty vybrané činnosti, které 

mají jasný vztah k výkonu veřejné moci.
36

  

Článek 52 umoţňuje odůvodnit „ustanovení právních a správních předpisů, které 

stanoví zvláštní režim pro cizí státní příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti a ochrany zdraví.“
37

 Zde SDEU přijal také velmi úzké pojetí těchto pojmů. 

Musí se jednat o skutečné a dostatečně závaţné ohroţení výše jmenovaných zájmů.
38

 

V daném případě (Van Duyn) se SDEU zabýval otázkou, zda je moţné omezit vstup 

osoby na území členského státu z důvodu její příslušnosti k organizaci (scientologické 

církvi), jejíţ činnost zmíněný stát povaţuje za společenský škodlivou, přestoţe členství 

vlastních občanů v ní nijak neomezuje. V té době byla přijata směrnice
39

 stanovující, ţe 

opatření odepírající vstup na základě ochrany veřejného pořádku musí být zaloţená 

pouze na jednání daného jednotlivce. SDEU rozhodl, ţe vstup do scientologické církve 

je individuálním jednáním jednotlivce a ţe odepření vstupu paní Van Duyn na základě 

ochrany veřejného pořádku tak bylo oprávněné. Případy, kdy se stát dovolává 

přípustnosti výjimky z důvodu veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti jsou poměrně 

                                                           
34

 Čl. 51 SFEU. 
35

 Rozsudek SDEU ze dne 24.5.2011 ve věci C-50/08 Evropská komise v. Francouzská republika. 
36

 Bod 54 rozsudku Reyners. 
37

 Čl. 52 SFEU. 
38

 Rozsudek SDEU ze dne 4.12.1974 ve věci C-41/74 Van Duyn v. Home Office. 
39

 Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1974, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 64/221/EHS. 
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vzácné. Mnohem častěji vyuţívaný bývá důvod ochrany veřejného zdraví.
40

 SDEU 

uvedl, ţe v rámci ochrany veřejného zdraví je moţno postavit proti svobodě usazování 

zájem na zachování kvalitní, vyváţené a všem dostupné lékařské a nemocniční péče, 

jakoţ i zájem na udrţení finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení.
41

 

Dále mohou být omezení svobody usazování odůvodněna naléhavými důvody 

obecného zájmu a při jejich aplikaci musí být respektována zásada přiměřenosti. 

Taková omezující opatření přijatá státy z těchto důvodů musí naplňovat několik kritérií. 

Jedná se o čtyři základní podmínky formulované v rozhodnutí Gebhard.
42

 Tato opatření 

musí být aplikována nediskriminujícím způsobem, musí být ospravedlnitelná na základě 

naléhavých důvodů obecného zájmu, musí být vhodná a způsobilá k zajištění 

sledovaného výsledku, či cíle a nesmí zajít mimo rámec poţadavků nezbytných pro 

dosaţení předmětného cíle.
43

 Takovými důvody mohou být například ochrana ţivotního 

prostředí, ochrana spotřebitele nebo ochrana soudrţnosti daňového systému členského 

státu.
44

 

  

                                                           
40

 TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 173-174. 
41

 TOMÁŠEK, M. Právo Evropské unie. 1. Vydání. Praha: Leges, 2013, str. 236. 
42

 Bod 37 rozsudku SDEU ze dne 30.11.1995 ve věci C-55/94 Gebhard vs. Cosiglio dell'Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Milano. 
43

 Bod 37 rozsudku SDEU ze dne 30. 11. 1995 ve věci C-55/94 Gebhard vs. Cosiglio dell'Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Milano. 
44

 TOMÁŠEK, M. Právo Evropské unie. 1. Vydání. Praha: Leges, 2013, str. 236. 
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2. Obchodní společnost jako beneficient svobody usazování 

Svoboda usazování náleţí jak právnickým, tak fyzickým osobám. Z důvodu 

dodrţení rozsahu této práci bude pozornost nadále věnována jiţ jen osobám 

právnickým. Tato kapitola se bude zabývat problematikou právní osobnosti právnických 

osob, jejich definicí a úpravou v evropském a českém právu. 

„Právnická osoba je na rozdíl od osoby fyzické právní konstrukcí, která reaguje 

na reálné potřeby společenského života, zejména na potřeby dané obecným zájmem na 

právní zakotvení a právním konstituování určitých relativně vysokých stupňů integrace 

resp. separace právně významných společenských zájmů fyzických osob, případně 

zájmem na přenesení vlastností osoby na útvar, který ze své reálné existence tyto 

vlastnosti nemá.“
45

 

„Právnické osoby jsou umělými útvary, které pojmově vytváří a kvalifikuje jako 

subjekty pouze pozitivní právo určitého státu.“
46

 

V českém právu je právnická osoba vymezena jako „organizovaný útvar, 

o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon 

uzná.“
47

 Právnické osoby vystupující v mezinárodně-obchodních vztazích jsou zejména 

právnické osoby korporačního typu.
48

 Ty jsou definovány v zákoně o obchodních 

korporacích jako obchodní společnosti a druţstvo.  

Obchodní společnosti nejsou v SFEU přímo definovány. V článku 54 SFEU je 

stanoveno, ţe: 

„Se společnostmi založenými podle práva některého členského státu, jež mají své 

sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu uvnitř Unie, se pro účely této 

kapitoly zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky 

členských států.“
49

 

                                                           
45

 HURDÍK, J. Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 2000, str. 

7. 
46

 KUČERA, Z. et al. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 53. 
47

 §20 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. 
48

 KUČERA, Z. et al. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 54. 
49

 Čl. 54 odst. 1 SFEU. 
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Tento článek dále upřesní, ţe společnostmi se rozumí „společnosti založené podle 

občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného 

nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací“.
50

 Úprava obchodních 

společností se v jednotlivých členských státech liší. 

Obchodními korporacemi se dle českého práva rozumí obchodní společnosti 

a druţstva.
51

 Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

(známé jako „osobní společnosti“), společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost (dále jen „kapitálové společnosti“), dále evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdruţení.
52

 Druţstvy jsou druţstvo a evropská druţstevní 

společnost.
53

 Všechny tyto právnické osoby jsou společnostmi dle článku 54 SFEU, 

pokud se nejedná o neziskové organizace. Společnosti jsou pravidelnými účastníky 

obchodu v rámci EU. Tradičně se přitom objevuje problém určení toho, podle kterého 

právního řádu má být jejich aktivita posuzována (tzv. osobní statut). S určením 

osobního statutu společnosti dojde zpravidla i ke zjištění její státní příslušnosti.  

2.1. Osobní statut společnosti a způsoby jeho určení 

Osobní statut společnosti je právo rozhodné pro posouzení právních otázek 

spojených s danou společností obsahující určitý mezinárodní prvek, například jejich 

vznik, vnitřní poměry, právní jednání a jejich zánik.
54

 Určení osobního statutu dává 

odpověď na otázku, jakým vnitrostátním právním řádem se budou řídit otázky 

fungování právnické osoby. Upravuje ho mezinárodní právo soukromé. Určený právní 

řád je pak rozhodným právem pro posouzení následujících otázek: 

 zda společnost platně vznikla a zda stále existuje,  

 jaký je rozsah její právní subjektivity, 

 zda má právo přemisťovat své skutečné sídlo do jiného státu, 

 zda můţe zakládat organizační sloţky,  
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 za jakých podmínek dochází k jejímu zániku.
55

 

K určení rozhodného práva se pouţívají tzv. hraniční určovatelé. Hraničním 

určovatelem je skutečnost významná pro daný druh právních vztahů, která rozhoduje 

o výběru práva, jehoţ se má pouţít pro jejich úpravu.
56

 Hraniční určovatelé se 

v jednotlivých právních řádech mohou lišit, čímţ vzniká problém určení rozhodného 

práva. Existují dvě metody určování osobního statutu společnosti. První je zaloţena na 

principu inkorporačním a druhá na principu skutečného sídla. Tyto metody jsou na sobě 

nezávislé a pouţívají odlišné hraniční určovatele. 

2.1.1. Teorie inkorporační  

Tato teorie vznikla v 18. století v Anglii,
57

 která byla v té době koloniální velmocí 

a svou hospodářskou aktivitu rozvíjela i ve svých koloniích. Bylo proto třeba 

poskytnout dostatečnou ochranu i anglickým společnostem v těchto územích. Právě 

inkorporační teorie (The Incorporation Theory) umoţnila, aby společnosti zaloţené 

podle anglického právního řádu, podléhaly tomuto právu i v jakémkoli jiném místě, kde 

fakticky provozují svou činnost.
58

 Podle inkorporační teorie je osobním statutem 

právnické osoby právní řád, podle něhoţ byla společnost zaloţena. Tím je právní řád 

státu, kde je společnost zapsána do veřejného rejstříku a kde má své statutární sídlo. 

Statutárním sídlem se rozumí sídlo zapsané ve veřejném rejstříku, ne sídlo skutečné. 

Pokud se tedy společnost ve skutečnosti nachází třeba v jiném státě, je nadále 

povaţována za právnickou osobu podle práva státu, kde se nachází její formální sídlo. 

Teorie vychází z toho, ţe pokud byla společnost platně zaloţena v jednom členském 

státu, můţe přemístit své sídlo do jiného členského státu, aniţ přitom ztratí svou 

identitu. Aby se tato teorie uplatnila, musí i druhý stát vycházet z inkorporačního 

principu. V EU platí tento princip například v Dánsku, Irsku, Nizozemí a Velké Británii. 

Inkorporační princip je zakotven i v právním řádu České republiky (dále jen „ČR“). 
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Dle českých právních předpisů právnická osoba mající sídlo v zahraničí můţe 

přesídlit do ČR, pokud to připouští právní řád státu, kde má tato právnická osoba sídlo, 

a pokud se nejedná o právnickou osobu zakázanou.
59

 Při přesídlení si daná společnost 

musí vybrat právní formu české právnické osoby a její vnitřní právní poměry se po 

přesídlení řídí českým právním řádem.
60

 Přesídlení společnosti z ČR do zahraničí je 

moţné, „pokud to neodporuje veřejnému pořádku a pokud to připouští právní řád státu, 

do něhož má být sídlo právnické osoby přemístěno.“
61

 

Inkorporační teorie umoţňuje zakladatelům obchodních společností volbu 

právního řádu, o kterém mají za to, ţe je pro samotné zaloţení i fungování společnosti 

tím nejvhodnějším. Současně inkorporační teorie umoţňuje, aby se tímto právním 

řádem společnost řídila po celu dobu své existence. Inkorporační princip je proto 

povaţován za princip demokratický a liberální, který respektuje autonomní vůli stran 

společenské smlouvy.
62

 Další výhodou inkorporačního principu je poměrně jednoduché 

a rychlé určení osobního statutu společnosti. Ten je dán jednou provţdy, takţe je 

posílena právní jistota účastníků příslušného právního vztahu. 

Inkorporačnímu principu je však namítána řada věcí. Jednou z nich je rozpor mezi 

osobním statutem společnosti a právní úpravou v místě jejího faktického sídla. 

V některých případech dochází ke zneuţívání inkorporačního principu a zakladatelé 

společnosti si vybírají právní řády s nízkými standardy týkající se například základního 

kapitálu, publicity a ochrany akcionářů. Tato zásada také umoţňuje tzv. Delaware efekt, 

kdy si společnost vybere právní řád stanovující co nejmírnější poţadavky pro své 

zřízení, které je tak rychlé, jednoduché a s minimálními náklady. Taková společnost je 

pak uznána a respektována i ve státě, kde se nachází její skutečné sídlo a v němţ platí 

inkorporační princip, protoţe jiţ byla platně zřízena v zahraničí.
63

 Tímto způsobem 

mohou zakladatelé obejít náročné a nákladné podmínky pro zaloţení obchodní 

společnosti ve státě, kde má být její reálné sídlo. Příkladem právního řádu, podle 
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kterého je zřizování společností snadné, je právní řád amerického státu Delaware. Ten 

se proslavil právě velmi liberálními podmínkami pro zřizování obchodních společností. 

Praxe zakládání společností ve státech s liberálními podmínkami pochází ze 

Spojených států amerických. Z amerického státu New Jersey pochází první velmi 

liberální předpis práva obchodních společností – zákon o společnostech z roku 1896 

(The General Corporation Act of New Jersey).
64

 Tento zákon umoţňoval společnostem 

zřízeným v New Jersey provozovat jejich činnost i v jiných amerických státech. 

Následkem toho se New Jersey stalo velmi atraktivním prostředím pro zakladatele 

obchodních společností a docházelo k jiţ v úvodní části zmiňovanému „race to the 

bottom“. Dalšími takovými liberálními státy jsou třeba Bahamy, Bermudy, Hongkong, 

Kostarika, Panama, Švýcarsko i některé státy EU. Společnosti jsou v nich zřizovány 

s cílem uniknout aplikaci přísnějších právních předpisů v místě, kde pak mají faktické 

sídlo. I v ČR existují specializované agentury nabízející zřizování společností právě 

v těchto státech. 

Státy vycházející z inkorporačního principu jsou si tohoto problému dobře 

vědomy a snaţí se ho omezovat. Ve Spojených státech amerických dochází ke změně 

preference inkorporačního principu ve prospěch teorie sídla. V rámci EU také panovala 

obava ze zneuţití inkorporačního principu, který ve své judikatuře upřednostnil SDEU 

před principem skutečného sídla.
65

 EU proto nastavila společné standardy právní úpravy 

v této oblasti a harmonizovala právní předpisy upravující obchodní společnosti 

i druţstva, které mají zneuţití tohoto principu zabránit. Bude o nich krátce pojednáno 

v kapitole třetí. 

2.1.2. Teorie sídla 

Jedná se o další způsob určení osobního statutu společnosti. Teorie sídla (The 

Real Seat Theory) vychází z toho, ţe rozhodným právem je právní řád státu, ve kterém 

má společnost své skutečné sídlo, nikoli jen sídlo statutární.
66

 Skutečným sídlem se 
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zpravidla rozumí sídlo hlavní správy společnosti či vedení společnosti, také středisko 

provozu a dále místo, kde jsou přijímána rozhodnutí vedení společnosti, nebo kde se 

nachází hlavní místo podnikání.
67

 Ve prospěch teorie sídla je argumentováno potřebou 

ochrany věřitelů, společníků a zaměstnanců, která nemusí být zahraničním právním 

řádem přiměřeně zaručena. 

Pokud se společnost rozhodne přemístit své sídlo do státu, který aplikuje teorii 

sídla, téměř vţdy v tomto přijímacím státu ztrácí svou identitu. Je nutné, aby byla 

v původním státu zrušena a následně znovu zaloţena dle právních předpisů v místě 

nového sídla. Stát uznávající teorii sídla neuzná společnost ani v případě, ţe upraví své 

stanovy, tak aby byly v souladu s právem státu nového sídla. Právní řády států 

neupravují přistěhování ani odstěhování společností, a proto není moţné zaţádat o zápis 

jiţ existující společnosti nebo o její výmaz bez zrušení s tím, ţe společnost přemisťuje 

své sídlo do jiné země. Rozhodnutí společníků o přesídlení do jiného státu je dle této 

teorie povaţováno za rozhodnutí o zrušení společnosti nebo za neplatné.
68

  

Tato teorie tedy neumoţňuje zachování právní identity původní společnosti 

v případě přesídlení. K tomu, aby byla společnost způsobilá k právnímu jednání, je 

nutné, aby byla zaloţena v souladu s předpisy místa své registrace. Zároveň musí mít ve 

státě, kde byla zaloţena i své skutečné sídlo. Státy, které tento princip upřednostňují, 

uvádí, ţe je ekonomika státu, ve kterém se nachází skutečné sídlo společnosti, její 

činností ovlivněna nejvíce, a proto by měl tento stát mít moţnost na svém území určovat 

pravidla pro realizaci podnikání společností.
69

 Cílem této teorie je vytvoření úzkého 

spojení mezi společností a právním řádem státu, kde ţije.
70

  

Teorie sídla je historicky mladší neţ teorie inkorporační. Začala se prosazovat 

v 19. století ve Francii, Německu a řadě dalších kontinentálních států. Státy se tak 

bránily situaci, kdy si společnosti formálně zřídily své sídlo v zahraničí, aby nemusely 

dodrţovat přísnější právní předpisy státu, na jehoţ území poté reálně působily. Tato 
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teorie je uplatňována například v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Španělsku či 

Lucembursku.
71

 Stejně jako v případě inkorporačního principu je vhodné upozornit na 

to, ţe tento princip neplatí vţdy bez výjimek a v úplně čisté podobě.
72

 

Teorie skutečného sídla je odezvou na výtky uplatňované vůči teorii inkorporace. 

Její hlavní výhody jsou opakem nevýhod inkorporačního principu. Princip sídla vede 

k pouţití právního řádu, který má k dané společnosti faktický a dostatečně úzký vztah. 

Dále tento princip zabraňuje vzniku Delaware efektu. Tím, ţe teorie sídla vyţaduje 

zaloţení i skutečné sídlo právnické osoby v jednom státě, vylučuje, aby si její 

zakladatelé volili právní řád odlišný od právního řádu místa, kde chtějí fakticky vyvíjet 

činnost. Princip skutečného sídla má také ochrannou funkci, protoţe chrání společníky 

a ostatní osoby provázané se společností (investory, věřitele a zaměstnance, atd.). 

Rozhodným právem pro otázky společnosti bude domácí právo, které tyto osoby znají. 

S tímto však nelze plně souhlasit, neboť jak poznamenává Günther Beitzke, zastánce 

inkorporačního principu, společníky není třeba zvlášť chránit, protoţe se pro zahraniční 

právo při zřízení společnosti rozhodli sami. Chránit není třeba ani společníky, kteří 

přistoupili později, protoţe členství ve společnosti je dobrovolné a nový člen se můţe 

svobodně rozhodnout, zda do společnosti vstoupí, nebo ne. Co se týče situace 

zaměstnanců, pracovněprávní poměry nejsou upraveny osobním statutem společnosti, 

ale kolizními normami pracovního práva. Ochranná funkce v případě věřitelů se můţe 

uplatnit, ale mohou se vyskytnout i situace, kdy je věřitelem zahraniční osoba 

a v takových případech nemá ochranná funkce teorie sídla velký význam. 

Jedním z důvodů kritiky je, ţe určení skutečného sídla společnosti můţe být 

v některých případech obtíţné. Mohou se vyskytnout situace, kdy se zasedání orgánů 

společnosti konají v jiném státě, neţ kde se nachází její sídlo, apod. Dalším závaţným 

problémem je, ţe princip skutečného sídla neumoţňuje přemístění sídla společnosti do 

jiného státu a současné zachování její identity. To můţe přinášet další negativní 

důsledky, např. při uţívání ochranných známek. Pokud se společnost rozhodne sídlo 

přemístit, je zpravidla nezbytné ji po odchodu z původního státu zrušit a opět zaloţit při 
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jejím vstupu do nového státu. Taková operace vyţaduje vysoké finanční náklady, které 

mohou společnost od jejího záměru přemístit sídlo odradit. To ve svém důsledku vede 

ke znemoţnění volného pohybu společností.
73

 Teorii skutečného sídla je také namítána 

právní nejistota společností, které působí ve státě, v němţ nemají své statutární sídlo. 

Státy uznávající princip sídla takové zahraniční společnosti postihují sankcí neplatnosti 

nebo neexistence na území jejich faktického působení. Tento postup nemusí ovšem 

postihnout samotnou společnost, ale naopak její věřitele, kteří vůči ní soudně vymáhají 

své nároky. Takovým příkladem je známý případ Moulin Rouge, který rozhodoval 

Tribunal correctionnel de la Seine v roce 1912.
74

Proti anglickému zábavnímu podniku 

Moulin Rouge zaloţenému v Londýně, ale fakticky působícím v Paříţi, byla podána 

ţaloba na náhradu škody. Soud dospěl k závěru, ţe se jediné sídlo společnosti nachází 

ve Francii a ţe společnost byla zaloţena v Anglii pouze s cílem uniknout přísnější 

francouzské právní úpravě obchodních společností. Soud se zároveň vyslovil 

nepříslušným ve věci, protoţe dle francouzského práva neměla společnost právní 

osobnost. Slabinou teorie sídla je tedy moţná újma, která můţe být způsobena věřitelům 

společnosti.
75

 

Obě teorie mají své kladné i záporné stránky a vůči sobě jsou v opačném 

postavení. Kaţdá má své zastánce i odpůrce. Teorie inkorporační nahrává tzv. letterbox 

companies
76

, kdy si společnosti zřizují své sídlo v určitém státě, zatímco všechnu svou 

činnost vykonávají ve státě jiném. Teorie skutečného sídla zase omezuje svobodu 

usazování, a pokud se společnost rozhodne své sídlo přemístit, jsou sankce za to příliš 

přísné. Osobně vidím jako nejlepší kombinaci obou přístupů, tedy situaci, kdy 

společnost zaloţená v nějakém státě zde ve skutečnosti vykonává alespoň část své 

činnosti, a pokud se rozhodne své sídlo přemístit do jiného státu, je to moţné bez sankce 

neplatnosti nebo její neexistence. Obchodní společnosti by měly mít moţnost přesunout 

své sídlo do zahraničí a zachovat si přitom svou právní kontinuitu. Zároveň by však na 
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stát zaloţení měly mít alespoň nějaké vazby. Závěrem je třeba zmínit, ţe se dnes 

s důsledným odlišováním teorií a jejich aplikováním v čisté podobě lze setkat 

výjimečně. 

2.1.3. Teorie kontroly 

Tato teorie není plnohodnotnou alternativou k předchozím dvěma kritériím. Jedná 

se o teorii, která se uplatňovala dříve, její význam však pominul a od její aplikace se 

upouští. Princip kontroly měl význam zejména v době mezinárodních konfliktů, vyskytl 

se i v souvislosti s otázkou diplomatické ochrany i v rámci regulace usazování v EU. 

Dle této teorie je společnost, která byla v daném státě inkorporována, nebo v něm 

vykonává skutečnou činnost, je povaţována za příslušnou k tomuto státu pouze tehdy, 

pokud současně k tomuto státu náleţí i osoby, které jsou zakladateli nebo členy této 

společnosti. Při určení osobního statutu společnosti je tedy důleţité, kdo ji řídí 

a kontroluje. Minimální procentní podíl takových osob je zpravidla stanoven na více neţ 

50%. Rozhodné právo se určuje na základě státní příslušnosti osob fyzických 

i právnických. Nejvýznamnější vliv mělo toto kritérium v době válečných konfliktů.
77

 

V takových mimořádných situacích převládal skutečný zájem státu nad uměle 

vytvořenými kritérii. Státy pokládaly za své právnické osoby ty, ve kterých byl 

rozhodující vliv vykonáván jejich příslušníky.
78

 Principem kontroly se zabýval i SDEU 

ve věci Fearon v. Irish Land Commission.
79

 V tomto případě šlo o společnost se sídlem 

v Irsku, jejímiţ společníky byli britští občané. Byla zvaţována otázka, zda se můţe 

uplatnit princip kontroly společnosti, která je ovládána společníky z jednoho státu, 

zatímco její sídlo je ve státě jiném, v době, kdy neprobíhá válečný konflikt, který by 

umoţňoval kvalifikovat příslušníky tohoto státu jako nepřítele. Soud odlišil právní 

osobnost společnosti od právní osobnosti společníků. Dále určil dle sídla společnosti její 

státní příslušnost. Teorie kontroly se tak sice dotkl, ale ta nenabyla zvláštního významu. 
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Dalšími moţnými kritérii pro určení osobního statutu společnosti jsou například 

středisko provozu společnosti, diferenciační teorie nebo teorie překrývání.
80

 Ty jsou zde 

ovšem zmíněny pouze pro úplnost problematiky osobního statutu společností. 

Diferenciační teorie rozlišuje mezi tzv. vnitřním statutem a vnějším statutem 

společnosti. Vnitřní statut je určován inkorporačním principem a upravuje zaloţení 

společnosti, její uspořádání, stanovy a jejich změny a práva a povinnosti společníků. 

Vnější statut je určován buď podle právního řádu, kterým se řídí existující právní vztah 

mezi společností a třetí osobou, nebo podle řádu, kde došlo k právnímu jednání 

zakládajícímu příslušný právní vztah, případně podle právního řádu, dle něhoţ je 

společnost organizována. Vybere se ta metoda, která je pro třetí osobu příznivější. Dle 

vnějšího statutu se řídí způsobilost společnosti k právnímu jednání, otázky zastupování 

orgánů společnosti, odpovědnost, zajištění a splacení kapitálu a publicita.
81

 Teorie 

překrývání vychází z moţnosti volby rozhodného práva, podle kterého je společnost 

zaloţena. Dle něj se následně řídí platnost zaloţení společnosti a její způsobilost 

k právnímu jednání. Ostatní právní vztahy se řídí rovněţ tímto právem, ale jsou 

„překrývány“ kogentními předpisy státu sídla, které mají před předpisy státu 

inkorporace přednost. V dalších částech práce bude pojednáno jen o inkorporační teorii 

a teorii sídla. 

2.2. Uznávání právnických osob mezi členskými státy 

Otázka určování osobního statutu společností není v právu EU prozatím řešena. 

Odpověď na otázku, zda bude jiţ jednou vzniklá společnost uznána i právním řádem 

jiného členského státu, bude záviset výhradně na vnitrostátních právních řádech. 

Problém představují situace, kdy oba státy uznávají teorii sídla nebo kdy jeden stát 

preferuje princip inkorporační a druhý princip skutečného sídla. Vzájemné uznávání 

právnických osob měla vyřešit Úmluva o vzájemném uznávání společností 

a právnických osob z roku 1968. Ta však nikdy nevstoupila v platnost. Předpokládala, 

ţe se společnost řídí právním řádem, dle kterého byla zaloţena. Její uznání v jiném státu 

by mělo při splnění podmínek v ní nastat automaticky. V současné době problematiku 
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přemístění upravuje tzv. desátá směrnice o přeshraničních fúzích kapitálových 

společností.
82

 I přes to, ale nebyl problém zcela vyřešen.  

Přemístění sídla společnosti z jednoho státu do druhého nepůsobí ţádné obtíţe, 

pokud oba státy aplikují teorii inkorporace. Společnost se bude nadále řídit právem 

státu, ve kterém byla zaloţena, a druhý stát ji přijme. Pokud se společnost nachází ve 

státu, který upřednostňuje teorii sídla, a rozhodne se přemístit sídlo do státu, který 

rovněţ uznává tuto teorii, bude nutné, aby společnost byla v prvním státě zrušena 

a vymazána z veřejného rejstříku. V druhém státě je potom zaloţena znovu. V situaci, 

kdy první stát uznává teorii inkorporace a druhý stát teorii sídla, se bude společnost 

moci odstěhovat, ale přijímací stát bude poţadovat, aby byla společnost zapsaná v jeho 

veřejném rejstříku, takţe dojde opět k jejímu zrušení ve státě původním a zapsání ve 

státě novém. Jestliţe stát vzniku uznává teorii sídla a druhý stát inkorporační teorii, 

změna sídla bude moţná jen v případě, ţe domovský stát nebude tuto změnu sídla 

vnímat jako odstěhování společnosti, a tudíţ jako rozhodnutí o zrušení společnosti, coţ 

se zpravidla děje. Pokud ale domovský stát změnu sídla připustí, přijímací stát 

společnost uzná a ta se bude řídit právním řádem státu zaloţení.  
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3. Obchodní společnosti a přemístění sídla dle práva EU 

3.1. Primární právo 

Svoboda usazování společností je jednou ze sdílených pravomocí EU.
83

 Je 

upravena v části třetí SFEU nazvané Vnitřní politiky a činnosti Unie, hlavě IV 

pojmenované Volný pohyb osob, sluţeb a kapitálu. Základními ustanovení, které ji 

upravují, jsou jiţ zmíněné články 49 a 54 SFEU, které tvoří lex specialis k článku 26 

SFEU. Článek 49 SFEU má přímý horizontální účinek.
84

 SDEU tento účinek připustil 

pouze u některých ustanovení primárního práva, které členský stát sice neprovedl, ale 

jejich ustanovení jsou jasná, přesná, úplná a bezpodmínečná.
85

 Podle tohoto článku 

„jsou zakázána omezení svobody usazování pro příslušníky jednoho členského státu na 

území jiného členského státu. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, 

poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu 

usazenými na území jiného členského státu.“
86

 Zákaz diskriminace obsaţený v článku 

49 je rovněţ posílen obecným ustanovením o zákazu diskriminace na základě státní 

příslušnosti v článku 18 SFEU. Cílem svobody usazování je umoţnit státním 

příslušníkům jednoho členského státu usídlit se v jiném členském státě a vykonávat zde 

jejich samostatnou činnost, jakoţ i zřizovat a řídit podniky, zejména společnosti, za 

stejných podmínek jako mají vlastní státní příslušníci tohoto státu.
87

 Společnostmi se 

rozumí společnosti zaloţené podle občanského nebo obchodního práva včetně druţstev 

a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva. Svoboda usazování 

společností se nevztahuje na neziskové organizace.
88

 Společnosti mohou tuto svobodu 

vyuţít, pokud jsou zaloţeny podle práva některého členského státu a mají své sídlo, 

ústřední správu nebo hlavní provozovnu uvnitř EU.
89

 Tato kritéria jsou v SFEU 

postavena naroveň. 
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SFEU obsahuje několik výjimek, na které se svoboda usazování nevztahuje. To 

platí pro „činnosti, které jsou v příslušném členském státě spjaté, i když jen příležitostně, 

s výkonem veřejné moci“.
90

 Pojem veřejné moci je nutné vykládat úzce a ve smyslu 

evropského práva.
91

 „Tento pojem zahrnuje činnosti, které se (byť i jen příležitostně) 

přímo či nepřímo týkají výkonu výsostných funkcí státu a zajišťování všeobecných zájmů 

státu. Výkonem veřejné moci je proto třeba rozumět takové činnosti, které vyplývají ze 

suverenity státu a pro toho, kdo je vykonává, znamenají možnost využívat výsad 

a privilegií oficiální moci a donucovací pravomoci nad občany.“
92

 Členské státy mohou 

svobodu usazování omezit z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany 

zdraví.
93

 

Úprava svobody usazování se v národních právních řádech značně liší. SFEU 

předpokládá její harmonizaci za pomoci směrnic a dále stanovuje úkoly, které za tím 

účelem mají plnit Evropský parlament, Rada a Komise.
94

 

3.2. Sekundární právo 

Kromě pramenů primárního práva se svobody usazování společností 

a problematiky přemístění sídla dotýkají sekundární prameny práva EU. Z této úpravy 

převaţují směrnice, ale například v otázkách evropských nadnárodních společností se 

uplatňují hlavně nařízení. Směrnice je právním aktem EU, který je pro členské státy 

závazný co do výsledku, kterého má být dosaţeno. Volba formy a prostředků pro 

dosaţení tohoto výsledku je ponechána vnitrostátním orgánům členských států.
95

  

Směrnice jsou implementovány do národních právních řádů členských států. Nařízení 

má obecnou působnost, je závazné a přímo pouţitelné (bez nutnosti implementace) ve 

všech členských státech.
96

 

Úprava svobody usazování se v národních právních řádech značně liší. SFEU 

předpokládá její harmonizaci za pomoci směrnic a dále stanovuje úkoly, které za tím 
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účelem mají plnit Evropský parlament, Rada a Komise. Harmonizace má 

v problematice obchodních společností odstranit zejména „administrativní postupy 

a praxi, které vyplývají z vnitrostátních právních předpisů nebo z dohod uzavřených 

dříve mezi členskými státy a jejichž další zachování by bylo překážkou svobody 

usazování.“
97

 Dále má postupně odstranit „omezení svobody usazování v každém oboru 

činnosti, který přichází v úvahu, a to jak pokud jde o podmínky zřizování zastoupení, 

poboček nebo dceřiných společností na území členského státu, tak i pokud jde 

o podmínky vstupu zaměstnanců mateřského podniku na řídící nebo dozorčí místa 

těchto zastoupení, poboček nebo dceřiných společností“
98

 a v nezbytné míře 

koordinovat „záruky, které jsou pro ochranu zájmů společníků i třetích osob 

vyžadovány v členských státech od společností ve smyslu čl. 54“.
99

 

Z důvodu omezeného rozsahu této práce zde bude pojednáno o konkrétní 

sekundární úpravě pouze ve stručnosti. Sekundárním předpisem, který se týká přímo 

společností a umoţňuje přeshraniční přemístění sídla je nařízení Rady č. 2157/2001 

o statutu evropské společnosti.
100

 Nařízení se aplikuje na evropskou společnost a v jeho 

článku 8 je podrobně upraven celý proces přemístění sídla této společnosti. Právě 

moţnost poměrně jednoduchého přemístění sídla je vnímána jako jedna z největších 

výhod této nadnárodní formy společnosti. Při přemístění sídla je ovšem společnost 

povinna přemístit statutární i skutečné sídlo a poţadavek na základní kapitál je 120 000 

EUR, coţ jsou důvody, proč tato forma společnosti není příliš vyuţívána. Dále sem 

spadá nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu Evropské druţstevní společnosti
101

 

a nařízení Rady č. 2137/85 o Evropském hospodářském zájmovém sdruţení.
102

 Některé 

oblasti mobility společností jsou upraveny například směrnicí o přeshraničních fúzích 

kapitálových společností.
103

 Další úpravu by měla zavést 14. směrnice o přeshraničním 
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převodu sídla společnosti. Její přijetí se ale stále odkládá. Rozhodující vliv tak v této 

oblasti mají ustanovení primárního práva a jejich výklad SDEU.  
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4. Judikatura týkající se přemístění sídla společnosti  

Judikatura SDEU pomáhá významným způsobem dotvářet právo EU. SDEU se 

k problematice svobody usazování vyslovil mnohokrát v řízení o předběţné otázce dle 

článku 267 SFEU. Tento typ řízení probíhá před SDEU nejčastěji. V jeho rámci se 

mohou soudy členských států EU obracet na SDEU s otázkami týkajícími se výkladu 

nebo platnosti práva EU, jejichţ vyřešení je nezbytné pro rozhodnutí ve sporech před 

nimi probíhajících. Účelem řízení je zajistit jednotný výklad evropského práva v rámci 

EU.
104

 Následující text se zabývá rozborem nejdůleţitějších případů přeshraničního 

přemístění sídla řešených před SDEU v rámci řízení o předběţné otázce. Kapitola je 

rozdělena na dvě podkapitoly zabývající se primární svobodou usazování a následně 

sekundární svobodou usazování. Rozhodnutí jsou řazena chronologicky tak, aby bylo 

moţné utvořit si souvislý obrázek o postupném vývoji judikatury. Pro přehlednost bude 

nejdříve popsán skutkový stav, následně předběţné otázky a nakonec odpovědi SDEU 

na ně. 

4.1. Primární svoboda usazování 

4.1.1. Rozsudek Rozsudek C 81/87 ve věci H.M. Treasury and Commissioners 

of Inland Revenue vs. Daily Mail and General Trust PLC ze dne 

27.9.1988
105

 

Daily Mail byla britskou holdingovou společností, která se rozhodla přemístit 

vedení společnosti do Nizozemí. Anglické právo obchodních společností povoluje 

těmto právnickým osobám přemístit jejich vedení do jiného státu, aniţ by ztratily právní 

osobnost nebo přestaly být společností inkorporovanou dle anglického práva. Pro 

takové přemístění sídla ale musí mít předchozí souhlas ministerstva financí. Společnost 

Daily Mail chtěla přemístit své vedení do Nizozemí, jehoţ právní úprava tomuto 

přesunu nebrání, především proto, ţe se chtěla vyhnout daňové povinnosti, a zároveň si 

ponechat svou právní osobnost podle anglického práva. Na základě ustanovení 

národního práva poţádala Daily Mail ministerstvo financí o souhlas s přesunem vedení. 

Ministerstvo financí po ní ale poţadovalo likvidaci části jejího majetku a zaplacení daně 
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z moţného kapitálového zisku. Po dlouhém bezvýsledném vyjednávání s ministerstvem 

financí nakonec společnost podala ţalobu, kde tvrdila, ţe jí svoboda usazování, 

konkrétně články 49 a 54 SFEU (dříve čl. 52 a 58 SFEU), zaručuje moţnost svobodně 

přeloţit své vedení do jiného členského státu bez nutnosti předchozího souhlasu 

národních orgánů. Soud se v rámci řízení o předběţné otázce obrátil na SDEU se čtyřmi 

otázkami. 

Předběţné otázky:  

1) „Zakazují články 49 a 54 SFEU členskému státu, aby omezil právnickou osobu, 

která má ústřední vedení a správu v tomto státu, v přesunu svého ústředního vedení do 

jiného členského státu bez předchozího souhlasu národních orgánů? 

2) „Zda ustanovení směrnice Rady 73/148 z 21. května 1973 o odstranění omezení 

pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti 

usazování a pohybu služeb dávají společnosti právo přenést svou ústřední správu 

a kontrolu do jiného členského státu bez předchozího souhlasu národních orgánů?“ 

3) „Pokud je takový předběžný souhlas národních orgánů vyžadován, mohou ho 

národní orgány odmítnout udělit v případě, že se tím společnost snaží vyhnout daním?“ 

4) „Bude se situace posuzovat rozdílně, pokud podle příslušných právních 

předpisů členského státu není souhlas národního orgánu nutný v případě změny bydliště 

fyzické osoby nebo firmy?“ 

V tomto případě se jednalo o přemístění skutečného sídla společnosti, řešila se 

tedy primární svoboda usazování. V době, kdy byl tento rozsudek vydán, neexistovala 

ţádná ucelenější evropská úprava práva usazování společností a vnitrostátní právní 

úprava v členských státech se značně lišila. SDEU konstatoval, ţe svoboda usazování je 

jednou ze základních zásad EU a ţe ustanovení SFEU zaručující tuto svobodu jsou 

přímo aplikovatelná. Tato ustanovení jsou pouţitelná i na právnické osoby, ovšem 

v případě společností je právo na svobodu usazování vykonáváno zpravidla 

prostřednictvím zastoupení, poboček, nebo dceřiných společností, čemuţ britské právo 

nijak nebrání. Souhlas britského ministerstva financí byl vyţadován pouze v případě, 

kdy společnost chtěla přemístit své vedení do jiného členského státu a zároveň si 
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ponechat právní osobnost dle britského práva. SDEU judikoval, ţe na rozdíl od 

fyzických osob, jsou společnosti výtvorem národních právních řádů a existují pouze 

díky odlišným národním právním úpravám, které rozhodují o jejich vzniku 

a fungování.
106

 Národní právní úpravy jednotlivých členských států týkající se faktorů 

poskytujících spojení s územím daného státu, které je nutné splnit při zaloţení 

společnosti, a toho, zda je moţné tyto spojovací faktory posléze měnit, se velmi liší. 

Některé členské státy vyţadují, aby na jejich území měly společnosti nejenom sídlo 

zapsané v jejich veřejném rejstříku, ale i své skutečné sídlo, coţ je například ústřední 

správa společnosti. Přemístění ústřední správy společnosti do jiného členského státu tak 

v některých případech představuje likvidaci společnosti se všemi důsledky, které 

likvidace v právu obchodních společností znamená.
107

 Článek 54 SFEU tyto odlišnosti 

zohlednil a definuje více spojovacích faktorů, kterými jsou sídlo, ústřední správa 

a hlavní provozovna. 

Z argumentace SDEU vyplývá, ţe články 49 a 54 SFEU nezaručují společnostem 

zaloţeným v členském státě právo přenést své sídlo do dalšího členského státu 

a současně si zachovat osobní statut dle státu zaloţení. Členské státy tak mohou zavést 

jakákoliv omezení vztahující se na přesun sídla společností v případě, kdy se chce tato 

společnost nadále řídit právem státu inkorporace. Co se týče aplikace směrnice Rady 

73/148 z 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků 

členských států uvnitř EU v oblasti usazování a pohybu sluţeb
108

, SDEU upozornil na 

to, ţe se její ustanovení vztahují pouze na svobodu usazování a pobytu fyzických osob 

a nelze ji analogicky pouţít na osoby právnické.
109

 SDEU konstatoval, ţe vzhledem 

k těmto odpovědím na předchozí otázky není nutné odpovídat na otázku třetí a čtvrtou. 
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 Bod 19 rozsudku Daily Mail. 
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 Bod 20 rozsudku Daily Mail. 
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4.1.2. Rozsudek ve věci C-210/06 CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt. ze dne 

16.12.2008
110

  

Cartesio byla obchodní společnost zaloţená dle maďarského práva ve formě 

podobné české komanditní společnosti. Tvořily ji dvě fyzické osoby, komanditista 

a komplementář, obě s maďarskou státní příslušností. Později se společnost rozhodla 

přemístit své skutečné sídlo do Itálie, přála si však nadále zůstat zapsána v maďarském 

obchodním rejstříku a řídit se maďarským právem. Podala proto návrh na zápis 

přemístění sídla k maďarskému rejstříkovému soudu. Ten byl ale zamítnut 

s odůvodněním, ţe maďarská právní úprava neumoţňuje, aby obchodní společnost 

zaloţená v Maďarsku přemístila své sídlo do jiného státu a nadále se řídila maďarským 

právem jako svým osobním statutem.
111

 

Cartesio se proti tomuto rozhodnutí odvolala, a ve své argumentaci poukázala na 

rozsudek SEVIC uvedený v následující podkapitole, kdyţ tvrdila, ţe maďarský zákon 

odporuje článkům 49 a 54 SFEU, protoţe činí rozdíl mezi obchodními společnostmi 

podle toho, v jakém členském státě mají své sídlo. Podle společnosti Cartesio nemůţe 

maďarský zákon maďarské společnosti nutit, aby jejich sídlem bylo Maďarsko.
112

 

Maďarský odvolací soud se proto obrátil na SDEU a poloţil mu čtyři předběţné 

otázky. První tři se týkaly toho, zda je maďarský soud oprávněn předloţit SDEU 

předběţnou otázku, coţ není pro práci relevantní. Zajímavá byla ovšem čtvrtá otázka, 

která obsahovala čtyři podotázky. 

Podotázky čtvrté předběţné otázky: 

1) „Jestliže společnost, založená v Maďarsku podle maďarského práva a zapsaná 

v maďarském obchodním rejstříku, chce přemístit své sídlo do jiného členského státu 

EU, přísluší úprava této otázky právu EU, nebo je při neexistenci harmonizace právních 

předpisů použitelné pouze vnitrostátní právo?“ 

2) „Může se maďarská společnost domáhat přemístění svého sídla do jiného 

členského státu Unie, dovolávajíc se přímo práva EU (článků 49 a 54 SFEU)? V 

                                                           
110
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případě kladné odpovědi, může změna sídla podléhat nějaké podmínce nebo povolení, 

ať už ze strany „členského státu původu“, nebo „přijímajícího členského státu“?“ 

3) „Je třeba články 49 a 54 SFEU vykládat v tom smyslu, že vnitrostátní právní 

úprava nebo praxe, které činí rozdíl mezi obchodními společnostmi, pokud jde o výkon 

práv těchto společností, podle členského státu, v němž mají sídlo, jsou neslučitelné 

s právem EU?“ 

4) „Je třeba články 49 a 54 SFEU vykládat v tom smyslu, že vnitrostátní právní 

úprava nebo praxe, které brání společnosti dotyčného členského státu přemístit své 

sídlo do jiného členského státu, jsou neslučitelné s právem EU?“ 

Případ Cartesio byl velmi podobný případu Daily Mail, a to tím, ţe omezení 

přemístění sídla přišlo ze strany státu, ze kterého se společnost chtěla odstěhovat. 

Napjatě se očekávalo, zda SDEU naváţe na svou předchozí argumentaci v rozsudku 

Daily Mail, od kterého uplynulo více neţ dvacet let, nebo zda svou argumentaci změní. 

Pro mnohé byl výsledek zklamáním, protoţe SDEU nenásledoval ani stanovisko 

generálního advokáta Madura, ani nenavázal na svůj poměrně liberální přístup ke 

svobodě usazování. Generální advokát Maduro poukazoval na nelogičnost rozlišování 

mezi situací, kdy členské státy brání svým společnostem v usazení v zahraničí a situací, 

kdy hostitelský stát omezuje svobodu usazování. Dále mu vadily neodůvodněné rozdíly 

mezi primární a sekundární svobodou usazování.
113

 

SDEU se ovšem rozhodl navázat na svou argumentaci v rozsudku Daily Mail, kdy 

uvedl, ţe společnost vytvořená podle vnitrostátního právního řádu existuje pouze 

prostřednictvím této vnitrostátní právní úpravy.
114

 Dále uvedl, ţe se právní úpravy 

jednotlivých členských států podstatně liší, co do vazby ke státnímu území vyţadované 

pro účely zaloţení společnosti, tak co do moţnosti tuto vazbu následně změnit.
115 SFEU 

tento rozdílný přístup právních řádů členských států bere v potaz ve svém článku 54, 

kdy jako vazbu k určitému území staví na stejnou úroveň statutární sídlo, ústřední 
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 Bod 28 stanoviska generálního advokáta  M. Poiarese Madura ze dne 22.5.2008 ve věci C-210/06 

Cartesio. 
114

 Bod 104 rozsudku Cartesio. 
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správu a hlavní provozovnu společnosti.
116

 Členský stát má tedy moţnost volby, jaká 

z těchto vazeb je od společnosti vyţadována k tomu, aby mohla být společnost 

povaţována za zaloţenou podle jeho právního řádu, tak moţnost volby vazby 

vyţadované pro pozdější zachování tohoto postavení. Taková moţnost volby zahrnuje 

i moţnost členského státu nedovolit společnosti přemístit její sídlo na území jiného 

členského státu a zároveň si zachovat osobní statut původního státu. SDEU tedy shledal, 

ţe články 49 a 54 SFEU nebrání právní úpravě členského státu, která nedovoluje 

společnosti zaloţené podle jeho práva přemístit své sídlo do jiného členského státu 

a současně si zachovat svůj osobní statut podle práva původního členského státu. 

4.2. Sekundární svoboda usazování 

4.2.1. Rozsudek ve věci C - 212/97 Centros Ltd. vs. Erhvers-og 

Selskabsstyrelsen ze dne 9.3.1999
117

 

Společnost s ručením omezeným Centros byla zaloţena dvěma dánskými 

příslušníky s trvalým pobytem v Dánsku podle britského práva, protoţe britské právní 

předpisy nestanovovaly pro společnosti s ručením omezeným ţádnou minimální výši 

základního kapitálu. Od svého zaloţení nevykonávala ve Velké Británii ţádnou činnost. 

Po nějaké době poţádala jedna ze společnic dánský rejstříkový soud, aby zapsal 

v Dánsku její pobočku. Rejstříkový soud ovšem odmítl z důvodu, ţe společnost 

nevykonává ve Velké Británii ţádnou faktickou aktivitu, a protoţe se domníval, ţe ve 

skutečnosti společnost nechce zaloţit v Dánsku pobočku, nýbrţ své hlavní sídlo, 

a vyhnout se tak dánským právním předpisům, které předepisují splacení minimálního 

základního kapitálu. Dánské úřady dále namítaly, ţe se dánští zakladatelé nemohou 

dovolávat příslušných ustanovení o svobodě usazování, protoţe jejich jednání mělo 

jediný účel, a to obejít dánské národní právo stanovující pro společnosti s ručením 

omezeným splacení minimálního základního kapitálu, coţ představuje zneuţití 

ustanovení SFEU. Odvolací soud se rozhodl obrátit s předběţnou otázkou na SDEU. 

Předběţná otázka: 
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„Je v souladu s ustanoveními Smlouvy o svobodě usazování, aby členský stát 

odmítl zapsat pobočku obchodní společnosti založené v souladu s vnitrostátním právním 

řádem jiného členského státu, pokud společnost v původním členském státu nevykonává 

žádnou činnost a její pobočka má být ve skutečnosti hlavním sídlem společnosti a má 

vykonávat veškerou podnikatelskou aktivitu a společnost byla v původním členském 

státě založena jen proto, aby se vyhnula povinnosti splatit minimální výši základního 

kapitálu?“ 

SDEU konstatoval, ţe zaloţení pobočky britské společnosti v Dánsku spadá pod 

svobodu usazování dle článků 49 a 54 SFEU. Rozhodl se ovšem zabývat se otázkou, 

zda členský stát můţe přijmout určitá opatření, která mají za cíl zabránit některým jeho 

státním příslušníkům v obcházení vnitrostátních právních předpisů tím, ţe vyuţijí 

moţnosti, které nabízí Smlouvy.
118

 Dle judikatury SDEU mohou členské státy přijmout 

opatření, která mají zabránit tomu, aby se jejich státní příslušníci vyhnuli aplikaci 

národních právních předpisů zneuţitím moţností stanovených právem EU.
119

 

V takových případech jsou pak národní soudy oprávněné na základě objektivních 

kritérií přihlédnout ke zneuţití či podvodnému jednání subjektů a případně odmítnout 

jejich dovolávání se na ustanovení práva EU, avšak zároveň musí při posuzování tohoto 

jednání brát v úvahu účel příslušných ustanovení.
120

  

SDEU shledal, ţe jednání, kdy státní příslušník jednoho členského státu zaloţí 

společnost v tom členském státu, jehoţ právní předpisy jsou pro něj výhodnější, 

a následně zaloţí pobočku v jiném členském státě a podnikatelskou činnost vykonává 

výlučně v něm, nepředstavuje zneuţití svobody usazování.
121

 Stát nesmí odmítnout 

zapsat do svého veřejného rejstříku pobočku společnosti, která byla platně zřízena 

v jiném členském státu, pouze s odůvodněním, ţe důvodem tohoto jednání bylo vyhnout 

se aplikaci vnitrostátních právních předpisů týkajících se splacení minimální výše 

základního kapitálu. V případě, ţe členský stát odmítne zapsat pobočku společnosti, 

která má sídlo v jiném členském státě, představuje takové odmítnutí rozpor s články 49 
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a 54 SFEU a omezení výkonu sekundární svobody usazování zaručené jejími 

ustanoveními.  

Soud se dále zabývat otázkou, zda by případné odmítnutí zapsat pobočku mohlo 

být ospravedlnitelné. Aby mohlo být takové omezení aplikováno, musí splnit čtyři 

základní podmínky: 

 opatření se musí aplikovat nediskriminujícím způsobem, 

 musí být odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu 

 opatření musí být způsobilé zaručit dosaţení cíle, který sleduje, a  

 nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné k jeho dosaţení.
122

 

SDEU konstatoval, ţe v tomto případě podmínky naplněny nebyly, hlavně 

podmínka způsobilosti dosaţení sledovaného cíle, tedy ochrany věřitelů, jak tvrdily 

dánské úřady.
123

 Dánské vnitrostátní právní předpisy stanovující minimální výši 

základního kapitálu ji dostatečně nezaručují. Pokud by dotčená společnost vykonávala 

svou činnost ve Velké Británii, kde není stanovena podmínka splacení minimální výše 

základního kapitálu, a v Dánsku měla svou pobočku, dánští věřitelé by byli chráněni 

stejně málo.
124

 SDEU byl toho názoru, ţe je moţné přijmout méně restriktivní opatření 

a ţe boj proti podvodnému jednání nemůţe odůvodnit odmítnutí zaloţení pobočky 

společnosti, která byla platně zaloţena v jiném členském státě. Takový výklad ale 

nezabraňuje dotčenému členskému státu přijmout jakékoli přiměřené opatření slouţící 

k prevenci nebo postihu podvodného jednání, a to buď ve vztahu k samotné společnosti, 

v případě potřeby ve spolupráci s členským státem, ve kterém vznikla, nebo ve vztahu 

ke svým státním příslušníkům, pokud bylo zjištěno, ţe se ve skutečnosti snaţí vyhnout 

svým závazkům vůči věřitelům v daném členském státě. 

Toto rozhodnutí konstatuje, ţe okolnost, ţe právo společností není v EU zcela 

harmonizováno, není významná.
125

 Stejně se SDEU vyjádřil v případě Dailymail, kdy 

také existovaly rozdíly v různých vnitrostátních právních řádech států a SDEU řekl, ţe 
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by tyto odlišnosti měly být budoucí legislativní činností upraveny.
126

 Z rozsudku 

vyplývá, ţe členský stát nemůţe odmítnout registraci společnost z důvodu, ţe chtěla 

obejít vnitrostátní právní předpisy. Rozhodnutí znamená, ţe jiţ zaloţená společnost 

můţe vyuţít sekundární svobody usazování v jakémkoli členském státě. 

4.2.2. Rozsudek ve věci C-208/00 Überseering BV vs. Nordic Construction 

Company Baumanagement GmbH
127

 ze dne 5.11.2002
128

 

V tomto případě se jednalo o spor, který vznikl v roce 1992 mezi nizozemskou 

společností Überseering zapsanou do nizozemského obchodního rejstříku a německou 

společností NCC týkající se vadných malířských prací, které pro Überseering 

vykonávala NCC v Německu. V roce 1994 získali veškerý podíl na společnosti 

Überseering dva němečtí státní příslušníci. Überseering byl v ţádosti o kompenzaci od 

NCC za vadné plnění neúspěšný a tak se rozhodl na NCC podat v roce 1996 ţalobu. 

V rámci tohoto řízení před německými soudy poloţil Bundesgerichtshof SDEU dvě 

předběţné otázky. Učinil tak proto, ţe zjistil, ţe v průběhu řízení získali veškeré 

obchodní podíly na společnosti Überseering dva němečtí občané, čímţ společnost 

přesunula své skutečné sídlo správy do Německa. Konkrétně se Bundesgerichtshof 

zajímal o otázku aktivní legitimace společnosti Überseering, jelikoţ niţší německé 

soudy dospěly k závěru, ţe společnost jako právnická osoba zřízená podle 

nizozemského práva, která přenesla své skutečné sídlo do Německa, nemá v Německu 

způsobilost k právnímu jednání, protoţe na území Německa nedošlo k naplnění 

podmínek pro zaloţení a vznik společnosti. Na území Německa je totiţ uplatňována 

teorie sídla. Aby společnost získala právní osobnost dle německého práva, musela by 

zde být znovu zaloţena. Z toho vyplývá, ţe dle názoru německých soudů nemůţe být 

společnost Überseering účastníkem řízení. 

Předběţné otázky: 

1) „Mají být články 49 a 54 SFEU vykládány v tom smyslu, že svoboda usazování 

společností brání tomu, aby právní osobnost a způsobilost k právnímu jednání obchodní 

společnosti platně založené podle práva jednoho členského státu byla stanovena 
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 Bod 23 rozsudku Dailymail. 
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 Dále jen „NCC“. 
128

 Dále jen „Überseering“. 
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v souladu s právními předpisy jiného členského státu, do kterého předmětná společnost 

přenesla své skutečné sídlo, pokud podle práva tohoto druhého členského státu nemůže 

společnost podat žalobu u soudu, pokud jde o její pohledávky ze smlouvy?“ 

 

2) „V případě kladné odpovědi na první otázku, vyplývá, že svobody usazování 

společností povinnost posuzovat právní osobnost společnosti a její způsobilost 

k právnímu jednání podle práva státu, ve kterém byla založena?“ 

 

Zatímco v předchozích dvou rozsudcích se řešila inkorporační teorie
129

, v tomto 

případě došlo i na teorii sídla uplatňovanou Německem. Dle této teorie je pro právní 

poměry společnosti rozhodné právo státu, ve kterém má své skutečné sídlo. Podle teorie 

sídla vzniklou právnickou osobu není moţné přestěhovat, dle teorie inkorporace záleţí 

na daném vnitrostátním právním řádu, jak otázku přemístění sídla řeší. Tyto různé 

přístupy přinášejí nerovné postavení obchodních společností zaloţených podle různých 

právních řádů.  

V daném případě byl sporný i samotný způsob přemístění sídla společnosti. Stalo 

se tak pouhým nabytím obchodního podílu státními příslušníky Německa, tedy jiného 

státu neţ je stát zaloţení. Společnost Überseering však nikdy neprojevila vůli přenést 

své sídlo do Německa. SDEU proto zdůraznil, ţe se pravidlo v jeho předchozím 

rozsudku Daily Mail, kdy se moţnost společnosti zaloţené dle jednoho právního řádu 

přenést sídlo do jiného členského státu a současně si ponechat právní osobnost, 

posuzuje podle právních předpisů, na základě kterých byla právnická osoba zaloţena, 

nepouţije.  Nejedná se totiţ o přesídlení.
130

 SDEU dospěl k závěru, ţe odmítnutí 

Německa uznat právní osobnost společnosti jiţ zaloţené v souladu s právními předpisy 

jiného členského státu a její způsobilost k právnímu jednání, z důvodu, ţe do něj 

společnost přesunula své sídlo správy tak, ţe jeho státní příslušníci nabyli její akcie, 

a skutečnost, ţe společnost nemůţe v Německu zahájit soudní řízení, pokud zde není 

opětovně zaloţena, představují omezení svobody usazování a jako takové jsou 

                                                           
129 Inkorporační teorii uplatňuje například Dánsko, Velká Británie i Nizozemí. 

130 Bod 62 rozsudku Überseering. 
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neslučitelné s právem EU.
131

 V případě, kdy společnost zaloţená v souladu s právními 

předpisy členského státu, ve kterém má své sídlo, vykonává svobodu usazování v jiném 

členském státě, vyţadují články 49 a 54 SFEU, aby další členský stát uznal její právní 

osobnost a způsobilost k právnímu jednání, a tedy způsobilost být účastníkem soudního 

řízení, kterou má obchodní společnost dle práva státu inkorporace.
132

 Tímto 

rozhodnutím navázal SDEU na rozsudek Centros.  

Tento případ je podobný Dailymail v tom, ţe se zde řeší, zda má stát právo 

odmítnout uznat právní osobnost společnosti. SDEU činí rozdíl mezi státem, kde je 

společnost zaloţena a státem, kam se přemisťuje. Stát inkorporace má právo omezit 

výkon svobody usazování společnosti v něm zřízené, pokud si tato společnost zároveň 

přeje zachovat osobní statut dle práva státu inkorporace. Naproti tomu má jiţ zaloţená 

společnost právo být uznána a mít právní osobnost ve státě, kam přemístila své sídlo. 

4.2.3. Rozsudek ve věci C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabricken voor 

Amsterdam vs. Inspire Art Ltd. ze dne 30.9.2003
133

 

Společnost Inspire Art byla společností zaloţenou dle britského práva ve formě 

společnosti s ručením omezeným a měla jediného zakladatele nizozemské státní 

příslušnosti oprávněného společnost zavazovat. Inspire Art se rozhodla zaloţit svou 

pobočku v Nizozemí, kde ovšem platí zákon ukládající tzv. formálně zahraničním 

společnostem řadu dalších povinností navíc, například povinnost splatit minimální 

základní kapitál. Tento zákon definuje formálně zahraniční společnost jako kapitálovou 

společnost zaloţenou jiným neţ nizozemským právním řádem, která má právní 

osobnost a vykonává svou činnost výlučně nebo převáţně v Nizozemsku a zároveň 

nemá ţádný společný spojovací faktor se státem, v němţ byla zaloţena.
134

 Nizozemský 

rejstříkový soud pobočku zapsal, nicméně společnost neuvedla dodatek, ţe se jedná 

o formálně zahraniční společnost. Nizozemská obchodní komora zastávající názor, ţe je 

tento dodatek povinný, protoţe společnost obchoduje výhradně v Nizozemsku, se 

domáhala před nizozemským soudem, aby byl dodatek ke jménu společnosti přidán. 
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 Bod 82 rozsudku Überseering. 
132

 Bod 95 rozsudku Überseering. 
133

 Dále jen „Inspire Art“. 
134

 Bod 22 rozsudku Inspire Art. 
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Společnost Inspire Art namítala, ţe není formálně zahraniční společností, a pokud by za 

ni povaţována měla být, pak je nizozemská právní úprava v rozporu s články 49 a 54 

SFEU. Nizozemský soud potvrdil, ţe je Inspire Art formálně zahraniční společností, 

a proto se na ni nizozemský zákon o formálně zahraničních společnostech bude 

aplikovat. Zároveň se obrátil na SDEU s předběţnými otázkami týkajícími se souladu 

tohoto zákona s právem EU. 

Předběţné otázky: 

1) „Mají být články 49 a 54 SFEU vykládány v tom smyslu, že zakazují 

Nizozemsku postupovat dle zákona o formálně zahraničních společnostech a na jeho 

základě stanovit dodatečné podmínky pro zřízení pobočky společnosti založené ve Velké 

Británii s jediným cílem, a to získat výhody, které nabízí založení společnosti ve Velké 

Británii oproti založení společnosti v Nizozemsku, vzhledem k tomu, že nizozemské 

vnitrostátní právní předpisy stanoví přísnější podmínky, co se týče založení společností 

a vzhledem k tomu, že nizozemské právo dovozuje, že společnost vykonávající svou 

činnost zcela nebo převážně v Nizozemsku nemá skutečný spojovací faktor se státem, dle 

jehož práva byla založena? 

 

2) „Pokud je v případě správného výkladu těchto článků rozhodnutí, že 

ustanovení nizozemského zákona o formálně zahraničních společnostech s nimi nejsou 

v souladu, má být článek 52 vykládán v tom smyslu, že uvedené články 49 a 54 SFEU 

nemají vliv na použitelnost nizozemských právních předpisů, z důvodu, že dotčená 

ustanovení zákona o formálně zahraničních společnostech jsou odůvodněna 

nizozemským zákonodárcem?“ 

K doplnění druhé předběţné otázky je dobré uvést, ţe nizozemská vláda uváděla 

jako důvod pro přijetí zákona o formálně zahraničních společnostech potřebu zabezpečit 

ochranu před podvodným jednáním, ochranu věřitelů, poctivého obchodního styku 

a efektivní daňovou kontrolu.
135

 Druhou otázkou se soud tázal SDEU, zda v případě, ţe 

je nizozemská vnitrostátní právní úprava v rozporu s ustanoveními o svobodě 

usazování, je tento rozpor ospravedlnitelný na základě článku 52 SFEU. 
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Na základě předchozí judikatury SDEU se dalo předpokládat, ţe rozsudek 

ohledně dalších takových uloţených povinností, jako je například povinný dodatek, 

bude v jejich neprospěch a rovněţ, ţe SDEU konstatuje, ţe taková omezení nejsou 

z důvodů uváděných nizozemskou vládou ospravedlnitelná.  

SDEU se při řešení této otázky opíral o jedenáctou směrnici práva obchodních 

společností o publicitě poboček
136

 a řekl, ţe členské státy nejsou při stanovování 

povinností oprávněny jít nad právní rámec zakotvený v této směrnici. Dle SDEU je její 

článek 2 odst. 1, ve kterém je uvedeno, jaké informace je organizační sloţka povinna 

zveřejnit, taxativní. Hostitelský stát tedy nemá právo ukládat tzv. formálně zahraničním 

společnostem ţádné další povinnosti navíc, k čemuţ došlo v tomto případě. 

Závěr SDEU tedy byl, ţe je přípustné, aby společnost zaloţená v jednom 

členském státě, která následně vyuţije sekundární svobodu usazování v jiném členském 

státě, vykonávala veškerou podnikatelskou činnost na území tohoto státu. SDEU tak 

potvrdil svá předchozí rozhodnutí a navázal na rozsudek Centros. Inspire Art se tomuto 

případu značně podobal, rozdílem ale bylo, ţe nizozemské úřady nechtěly odmítnout 

uznat právní osobnost společnosti Inspire Art, avšak podrobily takové uznání dalšími 

podmínkami pro zahraniční společnosti. SDEU konstatoval, ţe skutečnost, ţe 

společnost byla zaloţena v jednom členském státě pouze, aby se mohla usadit v jiném 

členském státě, ani důvod, proč si společnost k inkorporaci zvolila určitý stát, není 

relevantní, kromě případů podvodu. Pokud je jediným důvodem zaloţení společnosti 

v daném členském státě výhodnost právních předpisů tohoto státu, nejedná se o zneuţití 

svobody usazování.
137

 

SDEU se dále zabýval přípustností případných omezení svobody usazování 

z důvodů boje proti nekalým praktikám a účinnosti daňových kontrol, ale neshledal tyto 

důvody za ospravedlnitelné, protoţe nenaplňují čtyři základní kritéria definována 

v rozsudcích Kraus
138

 a Gebhard
139

: nelze je pouţít diskriminačně, jsou ospravedlnitelná 
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 Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21.12.1989 o zveřejňování poboček vytvořených v 

členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu. 
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 Bod 95 rozsudku Inspire Art. 
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naléhavými důvody obecného zájmu, musejí být vhodná k dosaţení sledovaného cíle 

a nesmějí jít nad rámec toho, co je k dosaţení tohoto cíle nezbytné. Nizozemská 

obchodní komora ani nizozemská vláda nebyly schopny prokázat, ţe dotčená omezení 

splňují kritéria rovného zacházení, účinnosti a proporcionality.
140

 SDEU tedy rozhodl, 

ţe je v rozporu s články 49 a 54 SFEU, aby vnitrostátní právní úprava ukládala další 

podmínky pro výkon sekundární svobody usazování obchodní společnosti, která jiţ byla 

zaloţena v souladu s právem jiného členského státu. Důvod, ţe společnost byla 

zaloţena v jiném členském státě a ţe svou činnost vykonává výhradně nebo převáţně 

v jiném členském státě, ji nezbavuje moţnosti dovolávat se práva na svobodu usazování 

společností zaručeného právem EU, kromě situací, kdy by se zneuţití práva 

v konkrétním případě prokázalo.  

Zatímco v rozhodnutí Überseering se SDEU omezil na pouhé uznání právní 

osobnosti společnosti, v rozhodnutí Inspire Art uvedl, ţe princip sídla nelze aplikovat na 

zahraniční společnosti z jiných členských států.
141

 Tím upřednostnil inkorporační 

princip, který jsou povinny aplikovat i soudy států, jejichţ vnitrostátní právo vychází 

z principu sídla.  

Dle Pauknerové problematika přemístění sídla obchodních společností kombinuje 

mezinárodní právo soukromé a obchodní právo. Prve zmiňované je dle jejího názoru 

„citově neutrální“ a druhé naopak „citově zabarvené“.
142

 Hlavně v Německu, které má 

v EU podstatný vliv a které staví do popředí prostředky ochrany proti „nízkým“ 

právním standardům, které s sebou přinášejí zahraniční společnosti, je vedena odborná 

diskuze o tom, jak posuzovat vnitrostátní právní úpravu práva obchodních společností 

vztahující se k usazování zahraničních společností. V souvislosti s tímto rozsudkem se 

hovoří o evropské soutěţi právních řádů. To znamená, ţe kaţdý státní příslušník 

členského státu EU, který chce zaloţit společnost, můţe si zvolit takový členský stát, 

jehoţ právní úprava je pro něj nejvýhodnější, a následně zřídit pobočku v jiném 

členském státě a jejím prostřednictvím vykonávat veškerou činnost. Také podle 

Doleţila a Salače se tímto rozhodnutím zcela otevřely dveře soutěţi mezi jednotlivými 
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 Bod 140 rozsudku Inspire Art. 
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 PAUKNEROVÁ, M. Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo soukromé ve 

světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora. Právník, 2004, roč. 143, č. 12, str. 1179. 
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právními řády členských států. To můţe vést k tzv. delawarskému efektu, kdy jsou 

společnosti zakládány podle práva státu s co nejmenší regulací, zatímco jejich faktická 

činnost nemá ke státu inkorporace ţádný nebo téměř ţádný vztah.
143

 Rovněţ Dědič 

hovoří o tom, ţe rozsudky SDEU nastartovaly soutěţ právních řádů a není-li zakladatel 

spokojen s úrovní úpravy společností v členském státě svého původu, vybere si jiný 

členský stát, který mu vyhovuje lépe. Tento jev je teorií nazýván forum shopping. 

Taková svobodná volba místa zaloţení společnosti narušuje dosavadní monopol 

vnitrostátních zákonodárců ve vztahu ke společnostem podnikajícím na jejich území. 

Národní zákonodárce je nucen zvaţovat, zda je jím tvořená právní úprava schopna 

konkurovat právním řádům ostatních členských států, z obavy před tím, aby společnosti 

„neutekly“ z jeho jurisdikce jinam.
144

 Rozhodnutí Inspire Art zcela jasně upřednostnilo 

princip inkorporace nad principem sídla, a to i navzdory tomu, ţe je princip sídla 

prosazován v tak vlivných státech, jako je Německo. 

4.2.4. Rozsudek ve věci C-411/03 SEVIC Systems AG ze dne 13.12.2005
145

 

V tomto případě figurovaly dvě společnosti, německá společnost SEVIC 

a lucemburská společnost Security Vision Concept SA
146

, které mezi sebou uzavřely 

smlouvu o fúzi, podle které měla být Security Vision zrušena bez likvidace a její jmění 

mělo být převedeno na společnost SEVIC. Německý rejstříkový soud ovšem odmítl fúzi 

do rejstříku zapsat z důvodu, ţe německá právní úprava týkající se přeměn společností 

Umwandlungsgesetz
147

 upravuje fúzi pouze mezi německými společnostmi.
148

 

Společnost SEVIC podala proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek k Landgericht 

Koblenz, a ten se rozhodl SDEU poloţit předběţnou otázku. 

Předběţná otázka: 

„Musí být články 49 a 54 SFEU vykládány v tom smyslu, že je v rozporu se 

svobodou usazování společností zamítnout návrh na zápis - v souladu s článkem 16 
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 DOLEŢIL, T.; SALAČ, J. Evropský soudní dvůr dotváří svobodu usazování (podnikání) obchodních 
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a následujícími [UmwG] - fúze, kterou má v úmyslu uskutečnit evropská zahraniční 

společnost se společností německou, do německého obchodního rejstříku, protože čl. 1 

odst. 1 bod 1 tohoto zákona upravuje přeměnu pouze u právních subjektů se sídlem 

v Německu?" 

SDEU v tomto případě řešil odlišnou situaci oproti předchozím rozhodnutím. 

K přemístění sídla totiţ můţe dojít i jiným způsobem neţ realizací svobody usazování. 

Další moţností je právě přeměna společnosti posuzovaná v tomto případě. K přeměně 

obchodní společnosti mohlo dle německého zákona o přeměnách společností dojít 

několika způsoby: 

 fúzí, 

 rozdělením, 

 převodem jmění na jiného společníka, a 

 změnou právní formy společnosti. 

V případě SEVIC se jednalo o přeshraniční fúzi, a vzhledem k tomu, ţe takový 

případ do té doby nebyl před SDEU v rámci svobody usazování řešen, výsledek byl 

s napětím očekáván. Hlavní otázkou bylo, zda SDEU pouţije extenzivní výklad 

a rozhodne, ţe přeshraniční přeměna společností je modalitou svobody usazování, nebo 

zda pouţije výklad restriktivní a prohlásí opak. SDEU pouţil pro svou argumentaci 

stanovisko generálního advokáta
149

 a prohlásil, ţe svoboda usazování zahrnuje kaţdé 

opatření, které umoţňuje nebo usnadňuje přístup do hostitelského členského státu 

a umoţňuje účast zúčastněných hospodářských subjektů na hospodářském ţivotě 

hostitelského státu za stejných podmínek, jako jsou ty, které platí pro vnitrostátní 

hospodářské subjekty.
150

 Přeshraniční přeměna společnosti představuje zvláštní způsob 

výkonu svobody usazování a jako taková patří k hospodářským činnostem, u nichţ 

členské státy musí respektovat svobodu usazování.
151

 SDEU tedy aplikoval extenzivní 

výklad svobody usazování.  

                                                           
149

 Stanovisko generálního advokáta Antonia Tizzana ze dne 7.7.2005 ve věci  C-411/03 SEVIC Systems 

AG. 
150

 Bod 18 rozsudku SEVIC. 
151

 Bod 19 rozsudku SEVIC. 
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V další části svého rozhodnutí se SDEU opět zabýval tím, zda německý zákon 

představuje omezení svobody usazování. V Německu nejsou přeshraniční fúze 

upraveny ţádným zákonným ustanovením, a proto jsou návrhy na zápis takových fúzí 

zpravidla zamítány.
152

 Německé právo tak zavádí rozdílné zacházení s německými 

a zahraničními společnostmi, coţ můţe zahraniční společnosti odrazovat od výkonu 

svobody usazování. Takové rozdílné zacházení představuje podle SDEU omezení 

svobody usazování, které je v rozporu s články 49 a 54 SFEU, a můţe být připuštěno 

pouze tehdy, pokud je ospravedlnitelné. 

Ve třetí části svého rozsudku SDEU zjišťoval, zda mohou naléhavé důvody 

obecného zájmu omezit svobodu usazování a zkoumal také to, zda naplňují čtyři kritéria 

stanovená v rozhodnutích Gebhard
153

 a Kraus
154

. Pokud je v členském státě obecně 

odepřen zápis fúze mezi společností se sídlem v tomto státě a společností se sídlem 

v jiném členském státě, brání to uskutečňování přeshraničních fúzí, i pokud nejsou 

ohroţeny naléhavé důvody obecného zájmu. Takové pravidlo překračuje meze toho, co 

je nezbytné k dosaţení cílů sledujících ochranu obecného zájmu. Proto SDEU rozhodl, 

ţe je taková právní úprava v rozporu s články 49 a 54 SFEU.
155

 Rozhodnutí SEVIC 

bylo zohledněno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2005/56, 

o přeshraničních fúzích kapitálových společností
156

 a jejím prostřednictvím bylo 

ovlivněno i české právo přeměn společností, kdy byla dosavadní úprava práva přeměn 

společností nahrazena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 

a druţstev.
157

 Tento zákon zakomponoval do českého práva právě tuto směrnici. 

4.2.5. Rozsudek ve věci C-446/03 Marks Spencer plc ze dne 13.12.2005
158

 

Společnost Marks Spencer byla zaloţená v Anglii a ve Walesu a byla mateřskou 

společností ve Velké Británii a v jiných státech. Disponovala prodejními místy ve více 

neţ 36 zemích v rámci sítě dceřiných společností a systému franšíz. Dle britských 

                                                           
152

 Tamtéţ, bod 20. 
153

 Bod 37 rozsudku SDEU ze dne 30.11.1995 ve věci C-55/94 Gebhard vs. Cosiglio dell'Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Milano. 
154

 Bod 32 rozsudku SDEU ze dne 31.3.1993 ve věci C-19/92 Dieter Kraus v Land Baden-Württemberg. 
155

 Bod 31 rozsudku SEVIC. 
156

 Desátá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26.10.2005 o přeshraničních 

fúzích kapitálových společností. 
157

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev, ve znění pozdějších předpisů. 
158

 Dále jen „Marks Spencer“. 
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daňových předpisů podléhají zisky společností se sídlem ve Velké Británii nebo 

společností vykonávajících činnost prostřednictvím pobočky nebo zastoupení na jejím 

území, dani z příjmů. Společnosti-rezidenti podléhají dani z příjmů ze svých 

celosvětových zisků. Společnosti-nerezidenti podléhají dani z příjmů pouze ze zisků 

svých poboček nebo zastoupení se sídlem ve Velké Británii. Na základě daňových 

úmluv Velké Británie s Belgií, Německem a Francií jsou zahraniční dceřiné společnosti 

společností-rezidentů a společností-nerezidentů povinny k dani z příjmů společností ve 

Velké Británii pouze v rámci obchodních činností vykonávaných na jejím území 

prostřednictvím stálé provozovny. Velká Británie pro účely zamezení dvojímu 

zdanění
159

 zavedla systém slevy na dani a zohlednila daň zaplacenou v jiném členském 

státě a ztráty zahraničních poboček při stanovení zdanitelných zisků společností-

rezidentů. Dále společnost-rezident vykonávající obchodní činnost v jiném členském 

státě prostřednictvím dceřiné společnosti se sídlem v tomto státě podléhá ve Velké 

Británii dani z dividend vyplacených touto dceřinou společností a je jí poskytnuta sleva 

na dani odpovídající dani uhrazené ze zisků v jiném členském státě, ze kterých jsou 

dividendy rozdělovány, jakoţ i sráţkové dani u zdroje. Oproti tomu dividendy 

vyplacené dceřinou společností se sídlem ve Velké Británii mateřské společnosti-

rezidentu zdaněny nejsou. 

Ve Spojeném království existuje zvláštní reţim sníţení daní skupiny společností, 

který umoţňuje společnostem-rezidentům skupiny provádět mezi sebou vyrovnávání 

zisků a ztrát. V návaznosti na rozsudek SDEU došlo ke změně těchto předpisů, takţe 

ztráty pobočky se sídlem ve Velké Británii společnosti-nerezidenta mohou být 

převedeny na jinou společnost skupiny za účelem odpočtu ze zisků zde zdanitelných. 

Rovněţ ztráty společnosti skupiny se sídlem ve Velké Británii mohou být převedeny na 

pobočku za účelem odpočtu ze zisků této pobočky zde. 

V polovině 90. let začaly ztráty společnosti Marks Spencer vzrůstat. V roce 2001 

oznámila společnost ukončení svých činností na evropském kontinentu, její dceřiná 

společnost ve Francii byla převedena na třetí osoby a ostatní dceřiné společnosti 

                                                           
159

 Dvojí zdanění nastává v případě, ţe je jeden předmět daně zdaněn dvakrát, případně vícekrát stejnou 

nebo podobnou daní. Situace dvojího zdanění můţe nastat v rámci jednoho daňového systému, nebo v 

rámci více systémů v případě, ţe předmět daně podléhá zdanění ve více daňových systémech. 
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ukončily svou obchodní činnost. Marks Spencer poţádala o sníţení daní skupiny 

v důsledku ztrát jejích dceřiných společností v Německu, Belgii a Francii v letech 1998 

- 2001. Ţádost o sníţení daní byla ale zamítnuta z důvodu, ţe sníţení daní skupiny můţe 

být přiznáno pouze pro ztráty vykázané ve Velké Británii. Marks Spencer toto 

rozhodnutí napadla ţalobou, kterou soud zamítl. Následně podala proti zamítavému 

rozhodnutí opravný prostředek a odvolací soud se rozhodl poloţit SDEU dvě předběţné 

otázky. SDEU odpověděl na první z nich. 

Předběţná otázka: 

1) V případě, že: 

– takové právní předpisy členského státu jako právní předpisy Spojeného 

království použitelné na skupiny společností zakazují mateřské společnosti, daňovému 

tuzemci v tomto členském státě, snížit svůj zisk zdanitelný v tomto členském státě 

započtením ztrát vzniklých v dceřiných společnostech s daňovým sídlem v jiných 

členských státech, zatímco by takový zápočet byl možný, pokud by měly daňové sídlo ve 

stejném členském státě jako mateřská společnost; 

– členský stát mateřské společnosti: 

 stanoví povinnost k dani z příjmů společností vztahující se na všechny 

jejich zisky pro společnosti se sídlem na jeho území, včetně zisků poboček se 

sídlem v jiných členských státech, přičemž upřesňuje, že zvláštní ustanovení 

umožňují zabránit dvojímu zdanění tím, že je zohledněna daň zaplacená v jiném 

členském státě a že jsou zohledněny ztráty těchto poboček při stanovení 

zdanitelných zisků těchto společností; 

 nestanoví povinnost k dani z příjmů společností, co se týče nerozdělených 

zisků dceřiných společností se sídlem v jiných členských státech; 

 stanoví povinnost k dani z příjmů společností pro mateřskou společnost 

vztahující se na všechny zisky, které jsou jí rozděleny formou dividendy 

dceřinými společnostmi se sídlem v jiných členských státech, zatímco této dani 

nepodléhá, jedná-li se o zisky rozdělené formou dividendy jejími dceřinými 

společnostmi se sídlem v témže členském státě; 
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 přiznává snížení daní mateřské společnosti formou slevy na dani 

vztahující se na srážkové daně u zdroje postihující dividendy a na zahraniční 

daně ze zisků, ze kterých jsou vypláceny dividendy dceřinými společnostmi se 

sídlem v jiných členských státech; 

existuje omezení ve smyslu článku 49 SFEU vykládaného ve vzájemném spojení 

s článkem 54 SFEU? Je v kladném případě takové omezení v právu EU odůvodněné? 

SDEU konstatoval, ţe sníţení daní skupiny podle vnitrostátních britských 

předpisů představuje daňové zvýhodnění společností-rezidentů.
160

 Vyloučení takového 

zvýhodnění, které by se vztahovalo na ztráty dceřiné společnosti se sídlem v jiném 

členském státě, která nevykonává ve státě mateřské společnosti ţádnou hospodářskou 

činnost, můţe mateřskou společnost odradit od zřizování dceřiných společností v jiných 

členských státech.
161

 Odlišné daňové zacházení se ztrátami dceřiných společností-

rezidentů a nerezidentů představuje omezení svobody usazování. Obdobné omezení lze 

připustit jen v případě, ţe sleduje legitimní cíl slučitelný se smlouvou a je odůvodněno 

naléhavými důvody obecného zájmu. V tomto případě je třeba, aby bylo opatření 

způsobilé zaručit uskutečnění dotčeného cíle a aby nepřekračovalo meze toho, co je 

nezbytné k jeho dosaţení.
162

 Spojené království hájilo svou daňovou legislativu 

tvrzením, ţe zisky a ztráty musí být brány v úvahu v rámci téhoţ daňového systému za 

účelem vyváţeného rozdělení zdaňovací pravomoci mezi jednotlivými zúčastněnými 

členskými státy. Pokud by byly zohledněny v členském státě mateřské společnosti, je 

zde nebezpečí, ţe se uplatní dvakrát. Pokud by nebyly zohledněny v členském státě 

sídla dceřiné společnosti, existuje nebezpečí daňového úniku.
163

 SDEU se vyjádřil 

v tom smyslu, ţe taková omezující úprava sleduje legitimní cíle slučitelné se Smlouvou, 

představuje naléhavé důvody obecného zájmu a je způsobilá zaručit uskutečnění 

uvedených cílů.
164

 Dotčená omezující opatření však překračují meze toho, co je 

nezbytné v situaci, kdy dceřiná společnost-nerezident vyčerpala moţnosti zohlednit 

ztráty existující ve státě jejího sídla v rámci zdaňovacího období, kterého se týkala 
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 Bod 32 rozsudku Cadbury Schweppes. 
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 Bod 33 rozsudku Marks Spencer. 
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 Bod 35 rozsudku Marks Spencer. 
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 Bod 43 rozsudku Marks Spencer. 
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 Bod 51 rozsudku Marks Spencer. 
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ţádost o sníţení daní, a období předcházejících, případně prostřednictvím převodu 

těchto ztrát na třetí osobu nebo započtením ztrát na zisky realizované dceřinou 

společností během předcházejících zdaňovacích období, a neexistuje moţnost, aby 

mohly být ztráty zahraniční dceřiné společnosti zohledněny ve státě jejího sídla v rámci 

budoucích zdaňovacích období buď jí samotnou, nebo třetí osobou, zejména v případě 

jejího převodu na tuto osobu. Pokud mateřská společnost-rezident prokáţe daňovým 

orgánům, ţe jsou tyto kumulativní podmínky splněny, je v rozporu s články 49 a 54 

SFEU, aby tato mateřská společnost-rezident nemohla ze svého zdanitelného zisku 

odečíst ztráty vzniklé její dceřiné společnosti-nerezidentu. Členské státy ale mohou 

přijímat pravidla, jejichţ účelem je vyloučit z daňového zvýhodnění čistě 

vykonstruované operace, jejichţ cílem je zneuţití nebo únik od uplatnění vnitrostátního 

daňového zákona.
165

 

4.2.6. Rozsudek ve věci C-196/04 Cadbury Schweppes vs Commissioners of 

Inland Revenue ze dne 12.9.2006
166

 

Společnost Cadburry Schweppes byla ve smyslu irských a britských právních 

předpisů rezidentem ve Spojeném království a mateřskou společností skupiny Cadbury 

Schweppes. Tuto skupinu tvořily společnosti usazené ve Spojeném království, dalších 

členských a třetích státech. Její součástí byly také dvě dceřiné společnosti se sídlem 

v Irsku, International Financial Services Center, Cadbury Schweppes Treasury Services 

a Cadbury Schweppes Treasury International.  

Společnost-rezident podléhá ve Spojeném království dani z příjmů právnických 

osob, pokud jde o její celosvětový zisk. Sem patří i zisky poboček nebo zastoupení, 

jejichţ prostřednictvím společnost-rezident vykonává svou činnost i mimo Spojené 

království. Společnost-rezident však není poplatníkem daně ze zisků svých dceřiných 

společností. Není zdaňována ani z dividend vyplacených dceřinou společností usazenou 

ve Spojeném království.  

Britské vnitrostátní právní předpisy o ovládaných zahraničních osobách 

představují výjimku z pravidla, ţe společnost-rezident není zdaňována ze zisku dceřiné 
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 Bod 57 Marks Spencer. 
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 Dále jen „Cadbury Schweppes“. 
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společnosti při jeho dosaţení. Pouţijí se, pokud se na ovládanou zahraniční společnost 

ve státě usazení vztahuje „niţší úroveň zdanění“ a pokud dceřiné společnosti nesplní 

tvz. test motivu. Test motivu zahrnuje dvě kumulativní podmínky. Společnost- rezident 

musí prokázat, ţe hlavním cílem transakcí prováděných ovládanou zahraniční osobou 

není sníţení daně ve Velké Británii. Dále nesmí být hlavním důvodem dosaţení sníţení 

daně ve Velké Británii. Commissioners of Inland Revenue došel k závěru, ţe hlavním 

důvodem zaloţení těchto irských dceřiných společností bylo dosaţení niţšího zdanění, 

a proto vyměřil mateřské společnosti daň z příjmu právnických osob ze zisků, kterých 

dosáhly dceřiné společnosti, ve výši více neţ osm miliónů liber. Cadbury Schweppes 

podala proti daňovému výměru opravný prostředek ke Special Commissioners of 

Income Tax a ten se v rámci řízení o předběţné otázce obrátil na SDEU. 

Předběţná otázka: 

„Brání články 49 a 54 SFEU takovým vnitrostátním daňovým předpisům, jako 

jsou ty, jež jsou předmětem původního řízení, které za určitých okolností stanoví uložení 

daně společnosti usazené v tomto členském státě z důvodu zisků dceřiné společnosti 

usazené v jiném členském státě, na niž se vztahuje nižší úroveň zdanění?“ 

SDEU v návaznosti na svou předchozí judikaturu uvedl, ţe státní příslušníci 

členského státu se nemohou pokoušet vyhnout se vnitrostátním právním předpisům 

prostřednictvím práv zavedených Smlouvou a nemohou se neoprávněně nebo podvodně 

domáhat norem EU.
167

 Dodal však, ţe skutečnost, ţe příslušník EU vyuţije výhodného 

zdanění v jiném členském státě neţ ve státě svého bydliště nebo sídla, neznamená, ţe 

můţe být zbaven moţnosti dovolávat se ustanovení Smlouvy.
168

 Soud zopakoval, ţe 

pokud jde o svobodu usazování, skutečnost, ţe společnost byla zaloţena v některém 

členském státě za účelem vyuţití výhodnějších právních předpisů, není sama o sobě 

dostačující k tvrzení, ţe bylo zneuţito této svobody.
169

 To, ţe se společnost Cadbury 

Schweppes rozhodla zaloţit dceřiné společnosti v Irsku a vyuţít výhodného daňového 

reţimu, není zneuţitím svobody usazování. Společnost se tedy můţe dovolávat 

ustanovení Smluv. 
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Britské právní předpisy o ovládaných zahraničních osobách zavádějí rozdílné 

zacházení se společnostmi-rezidenty. Společnost-rezident, která má dceřinou společnost 

v jiném členském státě,  v němţ podléhá niţší úrovni zdanění, je navíc uloţena i daň ze 

zisků této ovládané osoby. Naopak pokud je dceřiná společnost zaloţena ve Velké 

Británii nebo v členském státě, kde nepodléhá niţší úrovni zdanění, mateřská společnost 

zdaněna ze zisků ovládané osoby není. Takové odlišné daňové zacházení můţe 

společnost-rezidenta odradit od zaloţení, nabytí nebo zachování dceřiné společnosti 

v členském státě, kde tato společnost podléhá niţší úrovni zdanění. Představuje proto 

omezení svobody usazování.
170

 

Takové omezení lze připustit jen z naléhavých důvodů obecného zájmu v případě, 

ţe je způsobilé zaručit uskutečnění dotčeného cíle a nepřekračuje meze toho, co je 

nezbytné k jeho dosaţení. Vnitrostátní opatření omezující svobodu usazování můţe být 

odůvodněno v případě, ţe se vztahuje na čistě vykonstruované operace, jejichţ cílem je 

uniknout uplatnění právních předpisů dotyčného členského státu.
171

 SDEU dospěl 

k závěru, ţe články 49 a 54 SFEU mají být vykládány tak, ţe brání tomu, aby do 

základu daně společnosti-rezidenta byly zahrnuty zisky ovládané zahraniční společnosti, 

pokud se na tyto zisky v daném členském státě vztahuje niţší daňová povinnost, 

s výjimkou případů, kdy se takové zahrnutí týká pouze čistě vykonstruovaných operací, 

jejichţ účelem je vyhnout se obvykle dluţné vnitrostátní dani. Uplatnění těchto 

vnitrostátních předpisů je vyloučeno, pokud je na základě objektivních, třetími osobami 

zjistitelných skutečností prokázáno, ţe je uvedená ovládaná zahraniční osoba 

v hostitelském členském státě skutečně usazena a ţe zde vykonává skutečnou 

hospodářskou činnost.
172

 Je věcí předkládajícího soudu ověřit, zda se v daném případě 

jedná o čistě vykonstruovanou operaci. 

4.2.7. Rozsudek ve věci C‑378/10 VALE Építésí Kft.142 ze dne 12.7.2012
173

 

V daném případě se jednalo o italskou společnost VALE, která se rozhodla 

přemístit své sídlo do Maďarska a zároveň ukončit veškerou svou činnost v Itálii. Proto 

                                                           
170

 Bod 46 Cadbury Schweppes. 
171

 Tamtéţ, bod 51. 
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 Tamtéţ, bod 75. 
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podala návrh na výmaz z italského obchodního rejstříku, ve kterém uvedla všechny tyto 

skutečnosti. Na základě jejího návrhu byl výmaz proveden a v rejstříku bylo 

poznamenáno, ţe se přestěhovala do Maďarska. Záměrem společnosti VALE bylo 

přemístit sídlo a přestat existovat jako společnost zaloţená italským právem a bez 

zrušení s likvidací pokračovat jako společnost zapsaná a řídící se právem maďarským. 

Ve své přihlášce k maďarskému rejstříkovému soudu společnost uvedla, ţe je 

společnost VALE Construzioni právní předchůdkyní společnosti VALE Építésí. 

Rejstříkový soud odmítl společnost zapsat a odvolací soud také s odůvodněním, ţe 

podle maďarské právní úpravy obchodních společností nemůţe společnost zaloţená 

a zapsaná v Itálii přemístit své sídlo do Maďarska a do obchodního rejstříku ji nelze 

zapsat navrţeným způsobem, protoţe nelze uvést jako právní předchůdkyni společnost, 

která není maďarská.
174

 Společnost VALE podala kasační opravný prostředek 

a maďarský kasační soud se rozhodl poloţit SDEU čtyři předběţné otázky. 

Předběţné otázky: 

1) „Je hostitelský členský stát povinen řídit se články 49 a 54 SFEU v případě, 

kdy společnost založená v jiném členském státě (státě původu) přemístí své sídlo do 

hostitelského členského státu a současně za tímto účelem zajistí svůj výmaz 

z obchodního rejstříku v členském státě původu, vlastníci společnosti schválí zakládající 

akt vyhotovený podle práva hostitelského členského státu a společnost podá návrh na 

zápis do obchodního rejstříku hostitelského členského státu v souladu s právem tohoto 

státu?“ 

2) „Je v případě kladné odpovědi na první otázku třeba vykládat články 49 a 54 

SFEU v tom smyslu, že brání právní úpravě nebo praxi (hostitelského) členského státu, 

která upírá společnosti legálně založené podle práva jiného členského státu (původu) 

právo přemístit své sídlo do hostitelského členského státu a tam pokračovat v činnosti 

podle práva tohoto státu?“ 

3) „Je pro účely odpovědi na druhou otázku relevantní důvod, z jakého hostitelský 

členský stát odmítne zápis společnosti do obchodního rejstříku? Konkrétně: 
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- že v aktu, kterým se společnost zakládá, vydaném v hostitelském členském státě, 

společnost uvede jako svou právní předchůdkyni společnost založenou 

v členském státě původu, jež byla vymazána z obchodního rejstříku tohoto 

státu, a navrhne, aby byla tato společnost jako její právní předchůdkyně 

uvedena v obchodním rejstříku hostitelského členského státu, jakož i  

- je v případě mezinárodní přeměny uvnitř EU pro účely rozhodnutí 

hostitelského členského státu o návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku hostitelský členský stát povinen zohlednit akt, jímž členský stát původu 

zaznamenal do svého obchodního rejstříku skutečnost, že došlo ke změně sídla, 

a pokud ano, do jaké míry?“ 

4) „Je hostitelský členský stát oprávněn přezkoumat v souladu s ustanoveními 

svého vnitrostátního práva, která upravují vnitrostátní přeměny společností, návrh na 

zápis do obchodního rejstříku podaný v tomto státě společností, jež uskutečňuje 

mezinárodní přeměnu uvnitř EU, a tedy požadovat, aby tato společnost splnila veškeré 

podmínky, které stanoví vnitrostátní právo hostitelského členského státu pro vnitrostátní 

přeměny (například vypracování návrhu zahajovací rozvahy inventurního soupisu 

počátečního majetku), nebo je naopak povinen na základě článků 49 a 54 SFEU 

rozlišovat mezi mezinárodními přeměnami uvnitř EU a vnitrostátními přeměnami, 

a pokud ano, do jaké míry?“ 

Hlavním problémem, na který se předkládací soud dotazoval v prvních dvou 

otázkách, bylo to, zda jsou články 49 a 54 SFEU v rozporu s vnitrostátní právní 

úpravou, která sice stanoví moţnost přeměny pro vnitrostátní společnosti, ale 

neumoţňuje přeměnu společnosti zaloţené podle práva jiného členského státu na 

společnost podle vnitrostátního práva zaloţením této společnosti.
175

  

SDEU navázal na rozsudek SEVIC a zopakoval, ţe přeměny společností patří 

k hospodářským činnostem, u kterých jsou členské státy povinny respektovat svobodu 

usazování.
176

 Vnitrostátní právní úprava, která umoţňuje přeměnu společností 

zaloţených podle vnitrostátního práva a neumoţňuje přeměnu společností zaloţených 
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dle jiného práva, spadá do působnosti článků 49 a 54 SFEU.
177

 K existenci omezení 

svobody usazování se SDEU vyjádřil tak, ţe rozdílné zacházení s vnitrostátními 

a zahraničními společnostmi, co se týče jejich přeměny, nelze odůvodnit chybějící 

úpravou v právu EU. Taková vnitrostátní pravidla aplikovaná na přeměny společností 

jsou sice uţitečná k jejich usnadnění, ale nelze je povaţovat za podmínku pro výkon 

svobody usazování dle článku 49 a 54 SFEU.
178

 K moţnému odůvodnění tohoto 

omezení naléhavými důvody obecného zájmu, nenaplňuje maďarské opatření podmínky 

způsobilosti zaručit uskutečnění sledovaných cílů a nepřekročení mezí toho, co je 

nezbytné k jejich dosaţení.
179

  

Podstatou třetí a čtvrté otázky je to, zda mají být články 49 a 54 SFEU vykládány 

tak, ţe hostitelský členský stát můţe na přeměnu uplatnit své vnitrostátní právo 

vztahující se na vnitrostátní přeměny společností, a zda můţe na jeho základě odmítnout 

zapsat údaj „právní předchůdkyně“, přičemţ tento údaj v případě vnitrostátních přeměn 

uvést lze, a zda je povinen zohlednit akty pocházející od orgánů členského státu 

původu.  

SDEU odpověděl, ţe sekundární unijní právo nestanovuje ţádná pravidla 

upravující přeměny společností. Na takové operace se tedy postupně uplatňují dvě 

vnitrostátní práva – právo členského státu původu a hostitelského členského státu.
180

 Na 

základě své předchozí rozhodovací praxe SDEU zopakoval, ţe v případě, ţe neexistuje 

unijní právní úprava dané oblasti, můţe si vnitrostátní právní řád sám nastavit podmínky 

zajišťující ochranu práv, která jednotlivcům vyplývají z práva EU. Tyto podmínky se 

ale musí řídit dvěma zásadami – zásadou rovnocennosti a zásadou efektivity. Zásada 

rovnocennosti znamená, ţe dané podmínky nejsou méně příznivé neţ ty, které se týkají 

obdobných situací na základě vnitrostátního práva. Dle zásady efektivity zase nesmějí 

v praxi znemoţňovat nebo nadměrně ztěţovat výkon práv přiznaných právem EU.
181

 Je 

tedy v pořádku, ţe Maďarsko uplatnilo ustanovení svého právního řádu týkající se 

přeměn, která poţadují vypracování zahajovací rozvahy a inventurního soupisu 
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majetku. Naopak odmítnutí orgánů členského státu při přeshraniční přeměně zapsat do 

obchodního rejstříku společnost z původního státu jako „právní předchůdkyni“ 

přeměněné společnosti, není slučitelné se zásadou rovnocennosti, protoţe při 

vnitrostátní přeměně se takový údaj zapisuje.
182

 Co se týče otázky, jaký význam má 

hostitelský stát přiznat dokumentům pocházejícím od orgánů členského státu původu, 

SDEU odpověděl, ţe na základě zásady efektivity má hostitelský členský stát při 

přezkumu ţádosti o zápis společnosti do obchodního rejstříku tyto dokumenty náleţitě 

zohlednit.
183

 

4.3. Shrnutí  

Na základě výše uvedených rozsudků je moţné konstatovat, ţe SDEU dává 

přednost sekundární svobodě usazování před primární. Ve svých výrocích opakovaně 

uvádí, ţe je obchodní společnost výtvorem právního řádu, na základě kterého byla 

zaloţena, a existuje pouze prostřednictvím této právní úpravy. V situaci, kdy právní řád 

státu zaloţení nedává společnosti právo přemístit její skutečné sídlo do jiného členského 

státu a společnost se přesto takto rozhodne, znamená to v některých případech její 

likvidaci ve státě zaloţení (Dailymail, Cartesio). Moţnost vyuţití primární svobody 

usazování společnosti tedy závisí na vnitrostátním právu.  

Naopak rozhodnutí SDEU ohledně sekundární svobody usazování, tedy zakládání 

zastoupení, poboček nebo dceřiných společností v jiném členském státě, neţ je stát 

zaloţení, hrají ve prospěch těchto sekundárních zřízení a v neprospěch národních 

právních úprav. Členský stát není oprávněn ukládat těmto zřízením povinnosti jdoucí 

nad rámec stanovený sekundárním právem (Centros, Inspire Art). Taková omezení 

stanovená právními řády členských států často nelze ospravedlnit ani takovými důvody 

jako jsou potřeba zabezpečení ochrany před podvodným jednáním, ochrany věřitelů, 

poctivého obchodního styku a efektivní daňové kontroly (Inspire Art).  

Společnost zaloţená v jednom členském státě, která následně vyuţije sekundární 

svobody usazování v jiném členském státě, můţe vykonávat veškerou podnikatelskou 

činnost na území tohoto státu (Inspire Art). Tím SDEU podpořil moţnost společností 
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vybrat si pro své zaloţení právní řád členského státu, kterým jim nejvíce vyhovuje, 

a následně své sekundární zřízení umístit ve státě, kde působí fakticky. Sekundární 

zřízení tak můţe být alternativou k přeloţení skutečného sídla z jednoho členského státu 

do druhého.
184

  

SDEU ve svých rozhodnutích dále upřednostňuje teorii inkorporace před teorií 

sídla. Inkorporační princip jsou dle jeho judikatury povinny aplikovat i soudy členských 

států, jejichţ vnitrostátní právo vychází z teorie skutečného sídla (Inspire Art). Pokud je 

společnost zaloţena v souladu s právními předpisy jednoho členského státu a následně 

se rozhodne přemístit sídlo své správy do jiného členského státu, nemůţe tento stát 

odmítnout uznat její právní osobnost a způsobilost k právnímu jednání (Überseering). 

SDEU aplikoval extenzivní výklad svobody usazování a zahrnul do ní i přeměny 

společností (SEVIC, VALE). Ohledně přeměn SDEU konstatoval, ţe vnitrostátní právní 

řád nemůţe upravovat rozdílně přeměny vnitrostátních a zahraničních společností. 

Ve své rozhodovací praxi SDEU týkající se svobody usazování se tato svoboda 

nezřídka střetává s daňovými právními předpisy členských států (Marks Spencer, 

Cadbury Schweppes), coţ svědčí o tom, ţe se jedná o svobodu se zřetelným 

ekonomickým aspektem. 

Většina společností ve výše uvedených případech byla zaloţena podle britského 

práva (Marks Spencer, Cadbury Schweppes, Inspire Art, Centros, Dailymail). Volba 

britského statutu přináší totiţ společnostem celou řadu výhod. Například nízké náklady 

na zaloţení společnosti, nízký vstupní kapitál a rychlý proces samotného zaloţení. 

Anglie je tzv. daňovým rájem
185

 mezi státy EU. Dalšími jsou Nizozemí, Kypr nebo 

Lucembursko. Vzhledem ke snaze o sjednocení evropské právní úpravy v nejrůznějších 

oblastech (mimo jiné i daňové) napříč členskými státy, nemají ale tyto evropské daňové 

ráje zdaleka takový význam jako oblíbené lokality nacházející se mimo členské státy 

EU. Jsou jimi kupříkladu Seychelly, Bermudy, Libérie, Panama, Hongkong, Panama, 
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 LASÁK, J. Cartesio: přemístění sídla společností „reloaded.“ Jurisprudence. 2009, roč. 18, č. 2,  

str. 39 – 44. 
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 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) definuje daňový ráj jako stát, 

který musí splňovat čtyři základní podmínky. Fakticky vybírá nulové daně, výběr je neprůhledný (země 

nevyţaduje informace z účetnictví), spolupráce při výměně daňových informací s dalšími státy je velmi 

nízká a daňový poplatník nemusí být v dané zemi většinu roku přítomen a podnikat v ní. 
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Monako, Bahamy, Madeira a Lichtenštejnsko. Na trhu se objevují společnosti, které 

poskytují sluţby zaloţení společností v zemích s výhodnějšími podmínkami, ať uţ 

zemích EU, či mimo EU. V těchto zemích se kaţdoročně v hojném počtu zakládají tzv. 

offshore společnosti, tedy takové společnosti, které jsou registrované ve státech, které 

jim umoţňují příznivý daňový reţim.  
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Závěr 

Volný pohyb právnických osob je důleţitou svobodou upravenou právem EU. 

Tato svoboda je důleţitá pro rozvoj vnitřního trhu a společnostem umoţňuje zvolit si 

právní řád členského státu, který jim nabízí nejvýhodnější podmínky pro jejich 

působení. Jak ve své ustálené judikatuře uvedl SDEU, o zneuţití svobody usazování se 

nejedná ani v případě, ţe je jediným důvodem zaloţení společnosti v daném členském 

státě výhodnost právních předpisů dotyčného státu (Inspire Art). Společnostem 

prozatím není na základě výkladu ustanovení SFEU přiznána primární svoboda 

usazování v případech, kdy by společnost chtěla přemístit své sídlo do jiného členského 

státu a současně si zachovat svou právní osobnost dle práva původního státu. 

V takových případech je záleţitostí státu inkorporace, zda takový postup společnosti 

umoţní, nebo ne (Dailymail).  

SDEU naopak ponechal široký prostor sekundární svobodě usazování, tedy právu 

společností zřizovat v jiném členském státě zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti. 

Zároveň s posvěcením práva společností na uplatňování sekundární svobody usazování 

se ovšem rozšířily moţnosti společností vyhnout se povinnostem, které jim ukládají 

vnitrostátní právní předpisy. Takové situace často nastávají v souvislosti s daňovou 

právní úpravou členských států. Není náhodou, ţe velký počet společností vyuţívá 

k realizaci svobody usazování členských zemí EU jako je Anglie, kde jsou zavedena 

různá zvýhodnění.  

Počty firem v daňových rájích, a to zejména mimoevropských, stoupají. Země EU 

tak přicházejí o peníze. Proto se domnívám, ţe spíše neţ souboj mezi právními řády EU, 

je problémem souboj právních řádů EU a daňových rájů. Prozatím se některé členské 

státy rozhodly tuto situaci řešit spíše restriktivním způsobem (například Francie) a do 

svých vnitrostátních předpisů zavedly různá opatření slouţící k zabránění daňovým 

únikům prostřednictvím daňových rájů.
186
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 Příkladem můţe být francouzská právní úprava, která ve svém daňovém zákoníku (Article 238 A du 

Code Général des Impôts) obsahuje ustanovení o zdaňování převodů finančních prostředků do zemí 

známých jako daňové ráje. 
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EU se rovněţ snaţí situaci řešit. V roce 2012 předloţila Komise akční plán pro 

posílení boje proti daňovým podvodům.
187

 EU ve snaze zabránit daňovým únikům 

spolupracuje rovněţ s OECD, prozatím bez velkého úspěchu. Je otázkou, jak se bude 

právní situace vyvíjet, a zda v budoucnu bude docházet ke zpřísňování nebo zmírňování 

poţadavků na úpravu společností v EU, či zda se EU podaří přimět země známé jako 

daňové ráje ke zpřísnění jejich právní úpravy. Vzhledem k současnému stavu se spíše 

přikláním ke zpřísňování právní úpravy v rámci EU. 
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Název 

Přemístění sídla obchodní společnosti v rámci Evropské unie. 

Title 

The cross-border transfer of a company´s registered office within the European Union. 

Abstrakt 

Myšlenka vnitřního trhu je jedním ze základních pojmů evropské integrace. 

Vnitřní trh Evropské unie je jednotným trhem, v němţ je zajištěn volný pohyb zboţí, 

osob, sluţeb a kapitálu. Tato práce se zabývá volným pohybem právnických osob 

v Evropské unii, konkrétně svobodou usazování a z ní plynoucí moţnosti 

přeshraničního přemístění sídla společnosti. Tato podnikatelsky zaměřená svoboda je 

upravena především primárním právem v článcích 49 a 54 SFEU a jejím hlavním 

účelem je umoţnit výkon hospodářské činnosti i na území jiných členských států. 

Cílem této práce je zkoumání právní úpravy a vývoje judikatury v oblasti svobody 

usazování obchodních společností a podaní jejich ucelenější analýzy. Dále práce 

poukazuje na skutečnost, ţe volba sídla společnosti a jeho změna často souvisí 

s výhodností podmínek stanovených vnitrostátní právní úpravou. Společnosti si 

nezřídka vybírají ke svému usazení zemi, ve které jsou kladeny minimální poţadavky 

na jejich zřízení a existenci. Státy jsou si tohoto chování vědomy. Některé z nich proto 

své právní standardy sniţují a snaţí se společnosti na své území přilákat. Můţe tak 

docházet k tzv. souboji právních řádů.  

Práce obsahuje kromě úvodní a závěrečné části čtyři hlavní kapitoly. První 

kapitola práce se zabývá vymezením pojmu svobody usazování. Druhá představuje 

různé teorie určení sídla společnosti a přibliţuje problematiku uznávání jiţ zaloţených 

a vzniklých právnických osob mezi členskými státy Evropské unie. Třetí kapitola 

analyzuje primární a sekundární prameny evropského práva upravující svobodu 

usazování a čtvrtá kapitola se bude věnovat judikatuře Soudního dvora Evropské unie 

týkající se svobody usazování právnických osob. Závěrečná část pak hodnotí současnou 

situaci a moţnost nebezpečí soutěţe mezi evropskými právními řády. 
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Abstract 

The idea of internal market is one of the basic concepts of the European 

integration. The internal market of the European Union is a single market in which the 

free movement of goods, services, capital and persons is ensured. This thesis focuses on 

the free movements of legal persons in the European Union, namely freedom of 

establishment and the possibility of cross-border transfer of a company´s registered 

office. This business focused freedom is regulated mainly by primary law in Articles 49 

a 54 TFEU and its main objective is to enable the exercise of economic activities even 

in the territory of other Member States. 

The aim of this thesis is to investigate the regulation and development of case law 

regarding freedom of establishment of companies and give their comprehensive 

analysis. Furthermore, the thesis points out the fact that the choice of company´s seat 

and its change is often associated with advantageous conditions laid down by national 

legislation. Companies often choose countries which have minimum requirements for 

their establishment and existence. States are aware of this behavior. Consequently, some 

of them reduce their legal standards and try to attract companies into their territory. This 

may cause the battle of jurisdictions.  

The thesis consists of the initial and final part and four main chapters. The first 

chapter deals with the definition of the concept of freedom of establishment. The second 

presents various company seat theories and the issue of recognition of established and 

incorporated legal persons between the member states of the European Union. The third 

chapter analyzes primary and secondary sources of European law on freedom of 

establishment and the fourth chapter will be dedicated to case law of the Court of 

Justice of the European Union related to freedom of establishment of legal persons. The 

final part assesses the current situation and the potential risk of competition among 

European jurisdictions. 
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