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1. Aktuálnost (novost) tématu

Autorka zvolila téma, jež neztrácí na aktuálnosti. Ta se však postupně přesouvá od řešení 
principiálních otázek založení a vzniku evropské společnosti ke specializovanějším 
problémům, které vyvstávají v souvislosti s konkrétní aplikací, ale také využitelností právní 
úpravy evropské společnosti v praxi jak u nás, tak v zahraničí. Aktuální impulsy vycházejí 
také z nedávných novelizací právních předpisů, jež vztahujeme na evropskou společnost se 
sídlem na území České republiky, anebo ze souběžně projednávaných návrhů takových 
novelizací, včetně připravované rekodifikace soukromého práva v České republice. Za 
všechny viz např. přijetí nového zákona o přeměnách či zákona o auditorech, nedávné změny 
v obchodním zákoníku, ale též např. v zákoně o evropské společnosti, projednávání návrhu 
velké novely zákona o přeměnách, vládního návrhu zákona o obchodních korporacích, atd. 
Obávám se, že autorka tento potenciál nevyužila. Její práce pojednává stále jen o základních 
otázkách založení a vzniku evropské společnosti a závěry v ní jsou natolik obecné, resp. 
povrchní, že by obstály i za účinnosti právní úpravy účinné v době, kdy se úprava evropské 
společnosti poprvé stala součástí našeho právního řádu Autorčina práce by tak – svým 
obsahem, zaměřením i hloubkou – byla aktuální před několika lety. V současné situaci působí 
již zastarale.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma lze hodnotit jako středně náročné, i vzhledem k bezpočtu odborných pramenů, jež se 
v tuzemském i německém právním prostředí k problematice evropské společnosti váží. Tomu 
odpovídá i výsledek. Převažující metoda autorčina zpracování je nakonec popisná a 
kompilační, podávající základní (a často povrchní, ba místy dokonce i zastaralou či věcně 
nepřesnou nebo vyloženě nesprávnou – viz níže ad. 3. E.) informaci, to vše na základě 
relativně mělkého rozboru jednotlivých ustanovení nařízení o evropské společnosti, resp. 
aplikovatelného tuzemského a německého práva. 

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Autorka si vytkla za cíl „hlubší přiblížení … problematiky zakládání evropských společností 
u nás a v Německu, srovnání stěžejních ustanovení obou států týkajících se předmětného 
tématu a ‚vypíchnutí‘ problematických ustanovení Nařízení a národní úpravy a navržení jejich 
vhodného řešení“. Obávám se, že takto vymezený cíl práce nenaplňuje. Autorka nenabízí víc 
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než shrnutí elementárních poznatků k jednotlivým způsobům založení evropské společnosti, 
které již byly popsány v jiných pramenech. Nepokouší se o novátorský pohled, vymezení 
otázek dosud jinde nevyslovených a neřešených, neposouvá úroveň právního poznání 
evropské společnosti u nás o nic dál. 

V některých ohledech autorka dokonce ani neaktualizuje dříve publikované údaje o pozdější 
legislativní vývoj. V kapitole 6.16. (viz zvláště podkapitoly 6.16.2. a 6.16.3.) tak např. stále 
zmiňuje přezkum dokončení fúze rejstříkovým soudem a podrobně rozebírá, jaké skutečnosti 
budou jeho předmětem. Zdá se tedy, že nepostřehla, že od přijetí zákona o přeměnách, resp. 
doprovodného novelizačního zákona k němu, již také tento přezkum u nás provádí notář, a to 
na základě novelizovaného ustanovení § 18a zákona o evropské společnosti, resp. vyhlášky č. 
204/2008 Sb. Rejstříkový soud provádí zápis jen na základě takto vydaného „vstupního“ 
osvědčení a prakticky nic jiného nepřezkoumává. Pokud by autorka uvedenou změnu 
důsledně vstřebala a analyzovala, nemohlo jí uniknout několik zjevných výkladových 
problémů, jež vyvolává. O nich se díla dosud publikovaná v tuzemsku nezmiňují. Právě na 
tomto úseku by tak práce mohla přinést čtenáři aktuální informace, poznatky, problémy a 
návrhy řešení. Autorka však tento potenciál nechala zahálet. Podobně jako v řadě jiných 
případů (viz např. její ne/reflexe nové judikatury Evropského soudního dvora 
k přeshraničnímu přemístění sídla i jen národních obchodních společností apod.).

O seriózní komparaci českého a německého práva, kterou si autorka také vytkla za cíl, rovněž 
nemůže být řeč. Analýza německé právní úpravy v práci je povrchní a útržkovitá. Omezuje se 
vždy jen na několik poznámek k základům právní úpravy té či oné otázky, o níž autorka před 
tím (podstatně obsáhleji) pojednala vzhledem k české úpravě. Pravé srovnání ve smyslu 
zdůraznění shod či odlišností práce neposkytuje.

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita předložené práce je zřejmá. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem autorčiny 
samostatné práce, celkově však – dle mého názoru – ledabylé. V práci postrádám zaměření na 
skutečné výkladové problémy, dosud neřešené v dostupných pramenech, jejich adekvátní 
právní analýzu na podkladě existujících zdrojů a argumentů, ale i vlastních úvah a postojů
autorky.

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná, domnívám se však, že ani ona neodpovídá cíli, který si 
autorka vytkla. Vzhledem k poměrně omezenému rozsahu práce nebylo možné dosáhnout 
odpovídající hloubky odborného záběru bez toho, aby se autorka zaměřila pouze na několik 
dílčích oblastí, resp. na oblast jedinou. Vystavěla-li autorka nakonec strukturu práce takto 
široce (od historického vývoje myšlenky evropské společnosti přes systém aplikovatelné 
úpravy až po jednotlivé způsoby založení evropské společnosti, to vše v českém i německém 
právu), nepřekvapuje, že výsledkem je značná povrchnost práce a v podstatě absence hluboké 
analýzy kterékoliv odborné otázky. K tomu, aby autorka dosáhla svého cíle, byla nezbytná 
tématická redukce na jediný z analyzovaných způsobů založení evropské společnosti a jeho 
důsledné rozpracování do všech souvislostí – teoretických, legislativních (i s přihlédnutím 
k vývoji právní úpravy), judikatorních, ale také komparatistických. 
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D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací

Autorčina práce s odbornou literaturou, včetně zdrojů zahraničních (zvláště německých) je 
zdánlivě příkladná. Seznam použitých pramenů je široký a reprezentativní, když postihuje 
většinu dostupných děl tuzemské i německé provenience. Tomu odpovídá též častá reflexe 
použitých pramenů v poznámkovém aparátu. Po formální stránce bych tomuto aparátu 
vytknul snad jen opakované plné citace odkazovaných děl a také zbytečné citace webových 
aplikací a dat jejich navštívení. Na řadě míst ovšem odkaz na prameny postrádám. Na str. 68 
shora např. autorka konstatuje, že literatura se kloní k určitému názoru, tvrzení však nijak 
nedokládá. Totéž na str. 78 ve druhém odstavci zdola. Rovněž na str. 83 se autorka odvolává 
na „některá mínění“ a potom zase „jiné autory“, aniž uvádí byť jen jediný příklad z každé 
množiny. To neodpovídá požadavkům na důslednost citační práce. Odkaz na pramen by si 
žádalo též obecné tvrzení o tom, že právní úprava evropské společnosti „je celkově 
považována spíše za neúspěšnou“. Kdo se tak domnívá? Při jaké příležitosti? 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Hloubku provedené analýzy nepovažuji za dostatečnou. Práce ulpívá na povrchu a podává 
v řadě ohledů jen základní přehled a informaci. Do adekvátních podrobností se nepouští u 
žádné z posuzovaných otázek. Nemluvě o tom, že autorka prakticky neotevírá žádné 
problémy, které by před tím nebyly nastoleny v odborné literatuře, a mnohdy i vyřešeny. 
Především vývoj v právní úpravě přitom otevřel anebo ještě otevře řadu výkladových 
nejasností, na něž stálo za to upozornit a na kterých autorka mohla prokázat skutečnou 
orientaci v problematice a názorovou, resp. argumentační samostatnost i vyspělost. Za 
všechny jsou to např. otázky aplikace nového zákona o přeměnách (včetně úpravy 
přeshraničních fúzí) na založení a vznik evropské společnosti, reflexe judikatury Evropského 
soudního dvora k dalším formám přeshraničních přeměn a opět její použitelnosti na založení a 
vznik evropské společnosti, ale např. také možné dopady přijetí velké novely zákona o 
přeměnách (sněmovní tisk č. 365) a návrhu zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 
č. 363) na právní úpravu evropské společnosti se sídlem na našem území.

Co je však horší, některá autorčina tvrzení jsou nepřesná i nesprávná. Za zvlášť nepodařenou 
považuji pasáž o právu na dorovnání podle zákona o přeměnách (str. 67 a násl.). Autorka 
nejenže nepostihla hlavní výkladové problémy týkající se tohoto institutu a jeho zpracování 
v zákoně o přeměnách, ani judikatorní vývoj na tomto poli od vydání citovaného rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ke sp. zn. 29 Odo 1332/2005. Její pojednání svědčí také o naprostém 
nepochopení fungování tohoto institutu. Z textu na str. 68 bohužel až příliš jasně plyne, že 
autorka za pasivně legitimovaného ve sporu o dorovnání při fúzi považuje „hlavního 
akcionáře“. Ve vztahu k němu dovozuje, že v řízení se bude chovat „jako racionálně uvažující 
obchodník … a nedopustí vynesení pravomocného rozhodnutí, které nebude v jeho 
prospěch...“ Dle jejího názoru bude tento hlavní akcionář usilovat spíše o mimosoudní dohodu 
s žalujícím akcionářem. To vše je ale naprostý nesmysl.
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F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální úroveň práce je jinak odpovídající, rovněž grafická stránka práce vyhovuje 
požadovanému standardu. Obtížně srozumitelné jsou snad jen některá grafická znázornění, 
která mají ilustrovat poměry před a po založení evropské společnosti. Chvíli mi trvalo, než 
jsem se v nich zorientoval a pochopil např., že na str. 29 autorka vztahy ovládání znázorňuje 
zdola nahoru, což nebývá úplně obvyklé.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Po stylistické stránce nenacházím vážnější nedostatky. Rovněž jazyková úroveň díla je 
odpovídající. Vyskytují se však překlepy.

4.  Případné další vyjádření k práci

Práce až příliš často přímo cituje ustanovení právních předpisů, zejména nařízení o evropské 
společnosti. To není v odborném díle tohoto ražení nezbytné, ba ani žádoucí. Taktéž není 
nutné znění těchto předpisů přejímat do přílohy práce. Za zbytečné a v odborné práci, která 
nesleduje primárně popularizační cíl, za nevhodné pokládám rovněž obsáhlé výčty 
skutečností, jejichž seznam plyne přímo z právního předpisu či jejichž sestavení nečiní potíž 
ani běžnému uživateli (viz např. autorčiny katalogy okruhů skutečností povinně uváděných 
v projektech založení evropské společnosti, resp. přezkoumávaných soudem či notářem před 
zápisem, popř. vydáním osvědčení, atd.).

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Viz okruhy vymezené v předchozím textu. 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň

Shora vymezené nedostatky považuji za závažné. Předběžně se proto kloním k celkovému 
závěru, že práce by měla být autorce vrácena k přepracování. Konečné hodnocení nicméně 
ponechávám závislým na průběhu ústní obhajoby.

V Praze dne 23. září 2011

      JUDr. Petr Čech, LL.M.




