
Posudek oponenta  rigorózní práce – Přeshraniční přeměny obchodních společností    

 

Téma předložené rigorózní práce je Přeshraniční přeměny obchodních společností.  

Kolegyně Mgr. Denisa Rajdová se ve své rigorózní práci, která má rozsah 108 stran, zabývá 

významným tématem, kterým jsou přeměny obchodních společností, přičemž se zaměřuje na 

přeměny přeshraniční, a to zejména v rámci Evropské unie.  

Otázka přeshraničních přeměn společností je tématem, které se dotýká několika právních 

oborů – vedle mezinárodního práva soukromého je potřeba vzít v potaz i evropské právo a 

právo obchodní.  Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, která prochází dynamickým 

legislativním vývojem a která je předmětem i soudního výkladu (v poslední době zejména ze 

strany Soudního dvora Evropské unie), je nutno konstatovat, že se v daném případě nejedná o 

téma jednoduché.  A o to více je potřeba považovat toto téma za aktuální a stále otevřené 

novým názorům a pohledům.  

Autorka svoji rigorózní práci rozdělila do dvou logických celků.  

V první části se zabývá zejména teoretickými východisky ohledně mezinárodního práva 

společností. Věnuje se například osobnímu statutu společností (str. 6) i otázce uznání 

zahraničních osob (str. 8). Dále je zde rozebrána důležitá otázka úpravy svobody usazování 

v právu evropském a právu USA. Dále se autorka v této části zabývá samotnou právní 

úpravou přeměn společností, kdy mimo úpravy vnitrostátní zmiňuje i úpravu v SRN (str. 16) 

či USA (str. 17). Větší pozornost pak autorka věnuje otázce samotného průběhu přeměny (str. 

20 a násl.). Na závěr této části se pak autorka pokouší sumarizovat konkrétní problémy při 

přeshraničních přeměnách (str. 38). 

Ve druhé části se autorka zabývá zejména jednotlivými přeshraničními přeměnami. Nejprve 

se zaměřuje na přeměnu ve formě přemístění sídla. Zabývá se obsáhleji judikaturou SD EU 

(str. 42 a násl.) a i otázkou přijetí 14.směrnice (str. 54). Autorka zde také správně zmiňuje 

problematiku vztahu právní úpravy v zákoně o přeměnách a v občanském zákoníku (str. 59). 

Dále se autorka zabývá přeshraniční fúzí, kdy zmiňuje i zajímavé konkrétní údaje o počtu 

provedených fúzí (str. 67). Autorka se věnuje dále zevrubně i přeshraničnímu rozdělení (str. 

89) a přeshraničnímu převodu jmění na společníka (str. 94). V této části své rigorózní práce 

autorka popisuje i právní a ekonomické motivy, které mohou společnosti vést k přeshraničním 

přeměnám (str.100).   

Při zpracování své rigorózní práce prokázala autorka znalost nejen z oboru mezinárodního 

práva soukromého ale i z oblasti obecných otázek práva korporátního a dále i z oblasti 

obecných otázek evropského práva.  



Co se týče jazykové a stylistické úrovně práce, nemám výhrad. Výhrady mám ke stránce 

formální, neboť práce obsahuje řadu překlepů (např. str. 54 - citace č. 139) a rozhozeného 

formátování (např. str. 93). 

Taktéž rozsah rigorózní práce – 108 stran považuji za vyhovující. 

Výběr literatury považuji za nedostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury 

zahraniční. Autorka cituje spíše z právních předpisů a článků populárně-naučného charakteru 

než z odborné právnické literatury. 

Co bych práci především vytkl, je nedostatečné provázání dané problematiky na otázky 

mezinárodního práva soukromého. A dále pak to, že práce je především popisného charakteru, 

bez hlubšího analyzování problému. Na několika místech autorka doslova přejímá právní 

úpravu, aniž by ji jakkoliv analyzovala.   

 

Proto by autorka měla v rámci obhajoby své rigorózní práce vyslovit svůj názor na vztah 

právní úpravy přemístění sídla v ZMPS, zákoně o přeměnách a občanském zákoníku. Autorka 

sice na str. 60 odmítá názor pana kolegy T. Dvořáka, avšak svůj názor vůbec nezdůvodňuje.  

Dále by měla autorka vysvětlit svůj závěr na str. 23 a 24 ohledně likvidace a insolvence a to 

zejména s ohledem na ust. §384c a ust. 384i zákona o přeměnách. 

  

Závěr: 

V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorce podařilo uspokojivě popsat otázku 

přeshraničních přeměn obchodních společností.  

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr.  

V Praze dne 17.10.2016 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 


