
Abstrakt – Společnosti v mezinárodním právu soukromém 

 

Cílem této diplomové práce je představit a zhodnotit právní regulaci obchodních 

společností ve vztazích s mezinárodním prvkem, a to nejen z pohledu české právní úpravy 

ale i s ohledem na současný vývoj evropského práva v oblasti svobody usazování 

společností. Vlastní obsah práce je rozdělen do čtyř základních částí.  

 

V první části jsou stručně vymezeny základní pojmy vztahující se k tématu této práce, tedy 

společnost a mezinárodní právo soukromé.  

 

V druhé části je, zejména pro usnadnění dalšího výkladu, vysvětlen obsah pojmu osobní 

statut společnosti a tradiční teoretické přístupy k určování rozhodného práva, kterým se 

společnosti řídí, konkrétně inkorporační teorie a teorie sídla.  

 

Třetí část této práce je zaměřena na platnou českou právní úpravu společností ve vztazích 

s mezinárodním prvkem, zejména budou zkoumány východiska určování rozhodného práva 

a možnost přeshraničního přemístění sídla obsažena v obchodním zákoníku. V tomto směru 

je zhodnocena i připravovaná rekodifikace soukromého práva v ČR.  

 

Ve čtvrté, nejrozsáhlejší části této práce, je popsána a analyzována evropská právní úprava 

vztahující se ke svobodě usazování společností. Po vymezení samotného pojmu svobody 

usazování na základě ustanovení primárního práva, je značný prostor věnován vybraným 

rozhodnutím Soudního dvora EU. Zmíněna je i soutěž právních řádů členských států jako 

důsledek judikatury Soudního dvora a sekundární legislativa vztahující se ke svobodě 

usazování, především 14. Směrnice o přeshraničním přemístění registrovaného sídla.  

 

 



V závěru diplomové práce jsou obsaženy určité vlastní názory na zkoumanou 

problematiku. Mimo jiné je v závěru vyjádřeno přesvědčení, že i když Soudní dvůr EU ve 

svých rozhodnutích princip sídla definitivně neodsoudil, tento princip již v Unii ztratil 

veškeré opodstatnění. Rovněž je vyjádřeno přesvědčení, že dokud všechny členské státy 

EU nepřijmou právní úpravu, která by umožňovala přeshraniční přemístění registrovaného 

sídla bez nutnosti předchozí likvidace a následního znovuzaložení společnosti, je potřebné, 

aby Evropská komise předložila konečný návrh 14. směrnice. 
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