
POSUDEK RIGORÓZNÍ PRÁCE

Autorka: Mgr. Alžběta Svobodová, LL.M. 

Název práce: Založení a vznik evropské společnosti v České republice a v Německu 

Práce odevzdána: 20.7.2011

Rozsah: 103 stran vlastního textu 

1. K volbě tématu

Předložená rigorózní práce je věnována jedné z nadnárodních forem obchodních 

společností, a to nepochybně nejvýznamnější, co do počtu i ekonomické váhy. Jde o téma, 

které staví před teorii i praxi řadu otevřených otázek a proto lze volbě tématu přisvědčit.

Aktuálnost tématu posilují již proběhnuvší či připravované změny obchodněprávních 

předpisů s dopadem na evropské společnosti sídlící v České republice. 

2. Struktura

     Z hlediska struktury je text přehledně členěn. Autorka se nejprve zabývá základními 

otázkami existence evropské společnosti, nastiňuje historii vzniku nařízení o statutu evropské 

společnosti (nepřesně se hovoří o „nařízení o evropské společnosti“- str. 15). Následně se 

zaměřila na postup jejího založení a vzniku. Těžiště práce spočívá v pojednání o jednotlivých 

způsobech založení evropské společnosti (dále jen „SE“), přičemž hlavní důraz je kladen na 

založení fúzí. Práce je zakončena závěrem, v němž autorka zhodnotila pozitiva a negativa 

úpravy ES. 

3. Cíle práce a použité metody

Autorka si vytkla za cíl hlubší přiblížení problematiky zakládání evropské společnosti 

v ČR a Německu, srovnání stěžejních ustanovení obou národních právních řádů a vyzdvižení 

problematických ustanovení nařízení o statutu ES a národní úpravy a navržení jejich 

vhodnějšího výkladu. Pro naplnění tohoto záměru zvolila autorka, jak uvádí na začátku své 

práce (str. 15),  metodu historickou,  analytickou a srovnávací. Tyto metody sice odpovídají 



vytčenému cíli, avšak zejména potenciál srovnávací metody nebyl, k újmě kvality práce, plně 

nevyužit.  Práce je do značné míry popisem postupů zakládání bez významnějších závěrů.  

4. Obsahová úroveň práce 

Hodnotím-li obsahovou stránku práce, je zřejmý zájem autorky o zvolené téma. Z dílčích 

připomínek a diskusních námětů lze uvést například následující: 

- k vyjádření na str. 13 lze namítnout, že zakladateli ES nejsou koncerny, ale přesněji 

osoby zúčastněné na nich;

- text na str. 25/26 působí nevyváženě, protože autorka, ačkoli si klade za cíl srovnávat, 

předkládá pouze německou úpravu;

- výhradu mám ke srovnání vzniku ES s akciovou společností českého práva. I vznik 

české akciové společnosti může být výsledkem koncentrace již existujících 

kapitálových společností (pod tento ekonomický termín lze ostatně řadit značný okruh 

právních procesů); obdobně to platí o zakládání dceřiných společností českých 

akciových společností;

- na str. 59 a 60, byť autorka zmiňuje ustanovení § 18a zák. o evropské společnosti, 

pracuje s jeho zněním před novelou, na jejímž základě přezkumná působnost přešla

z rejstříkového soudu na notáře;

- z terminologických připomínek lze uvést, že v práci je užíván termín veřejné akciové 

společnosti, aniž by byl vymezen, resp. autorka se s ním vypořádala pouze odkazem 

na stránku publikace Tomáše Dvořáka (str. 22).  

Celkově lze konstatovat, že práce je dosti popisná, což do jisté míry vyplývá i 

z předmětu pojednání, jímž jsou převážně postupy zakládání ES. Na druhé straně autorka 

řadu otázek spíše nadhazuje, otvírá, aniž by se k nim sama výrazněji vyjádřila. Tak na str. 

13 se omezuje  na citaci ustanovení  o ručení akcionářů, ačkoli jde o velmi zajímavou 

otázku, která by si zasloužila hlubší rozbor. To i přesto, že se autorka cíleně zabývá jinými 

tématy. Také srovnávacímu zaměření práce zůstala dlužna. Jednotlivé úpravy jsou spíše 

kladeny vedle sebe, aniž by autorka činila v textu větší komparativní závěry. Nabízí se 

otázka (nikoli kritická výhrada) de lege ferenda, do jaké míry se daří „unifikovat“ právo 

společností cestou vytváření nadnárodních společností (str. 13). 

5. Formální stránka práce a seznam literatury 



Po formální stránce má práce vcelku dobrou úroveň. Vyskytují se v ní (nikoli však 

četně) i gramatické chyby, resp. nepřesnosti (např. str. 14). Výhradu mám ke gramatickému 

zpracování poznámek, kde uchazečka pomíjí, že poznámky pod čarou jsou větami, které mají 

končit tečkou.  Seznam literatury je dostatečně rozsáhlý, čemuž odpovídá i to, že text je 

relativně bohatě dotován odkazy. V seznamu literatury jsou zastoupeny i zahraniční

(německé) zdroje. Na použitý pramen je odkazováno v souladu s citačními standardy.  

6. Závěrečný návrh

S určitými pochybnostmi se nakonec přikláním spíše k doporučení předložené práce 

k obhajobě s tím, že definitivní závěr činím závislým na vystoupení autorky při obhajobě.
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