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„Společnosti v mezinárodním právu soukromém“

Zpracování tématu diplomové práce i v současnosti vyžaduje zvláštní pozornost vzhledem k tomu, že 
otázky  spojené  s jeho  problematikou  jsou  znovu  oživovány  v souvislosti  s novými  kodifikačními 
úpravami v oblasti soukromého práva včetně mezinárodního práva soukromého.

Ze stručného úvodního výkladu věnovaného základním pojmům je patrno, že práce se zaměřuje na  
obchodní  společnosti  jako  na podskupinu široce  vymezených  společností  (str.  4),  kterými,  jak  to 
odpovídá definici uvedené na stejné straně, lze rozumět právnické osoby vůbec.

Ústřední otázkou, kterou se práce zabývá, je otázka osobního statutu společnosti a způsobu jeho 
určení. Po vysvětlení inkorporační teorie a teorie sídla probírá práce právní úpravu v českém právu. 
Zde se výklad v práci věnuje i otázce sídla, které i v nové úpravě má význam pro rozlišení mezi českou 
a  zahraniční  právnickou osobou a  které  po nedávném obratu v současně platné úpravě i  v nové 
úpravě se chápe jako sídlo zapsané (rejstříkové, formální).

V oddíle o evropské úpravě se v souvislosti  s určováním osobního statutu probírá úprava svobody 
usazování.  Převažující  náplň  tohoto  oddílu  práce je  v podrobném rozboru  jednotlivých zásadních 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Práce  je  opatřena  rozsáhlým  poznámkovým  aparátem.  Je  z něho  patrno,  že  autorka  se  do 
podrobností seznámila s početnou literaturou domácí i zahraniční a s judikaturou. V práci prokazuje, 
že dokáže vhodně využít  poznatků z literatury a judikatury k vlastnímu samostatnému zpracování 
zvoleného tématu. Prokazuje tak, že si osvojila základní metody teoretické práce i schopnost k takové 
práci.

V práci  nejsou  věcné  nesprávnosti.  Je  vhodně  systematicky  rozvržena,  což  umožňuje  ucelené 
zpracování tématu. Při obhajobě by bylo možné vrátit se k otázce v práci zmiňované, a to požadavku 
existence mezinárodní smlouvy umožňující přemístění sídla společnosti z jednoho státu do jiného.

Diplomová práce je způsobilá k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm „výborně“.
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