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1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce patří k dnes již klasickým tématům mezinárodního práva 

soukromého, díky nové judikatuře Soudního dvora EU i nové právní úpravě v autonomním 

českém právu, zčásti navazující na právo evropské, je však stále něco nového a jsem ráda, že 

diplomantka věnuje pozornost i rekodifikované úpravě českého občanského práva i 

mezinárodního práva soukromého. 

2. Náročnost tématu:

Obecně řečeno, s ohledem na to, že téma již bylo v české literatuře vícekrát 

zpracováno, mohlo by se zdát, že náročnost je nižší než v jiných oblastech mezinárodního 

práva soukromého, v české literatuře dosud nepříliš zpracovaných. Přesto se domnívám, že 

toto téma – v pohledu, který zvolila diplomantka - je dost obtížné, protože se zde stýká 

s komplikovaným právem obchodním a navíc bylo nutné zhodnotit zcela nově připravenou 

rekodifikovanou úpravu.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je vcelku logicky rozvržena a poměrně vhodně systematicky 

uspořádána. Práce sestává ze čtyř částí, dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po 

nichž následuje Závěr. V Úvodu diplomantka představuje záměr a strukturu své práce. První 

kapitola uvádí pojmové vymezení společností v mezinárodním právu soukromém, druhá 

kapitola se zaměřuje na osobní statut společností a dvě základní teorie, které jej určují. Třetí 

kapitola se blíže zaměřuje na českou právní úpravu, a to jak na tu dosavadní, tak na úpravu 

novou, připravenou v rámci rekodifikace. K této partii mám přece jen určité připomínky a 

doplňky. Ke s. 22 n. – k rozboru § 26 obchodního zákoníku by autorka měla ještě doplnit své 
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hodnocení novelizace, kterou přináší zákon č. 355/2011 o přeměnách, který je účinný od 

1.1.2012. Nejsem si osobně jista, zda byly tyto předpisy vzájemně zcela koordinovány. Ke s. 

27 – diplomantka považuje za pozitivní změnu rekodifikované úpravy, že již neobsahuje 

požadavek na existenci mezinárodní smlouvy: jak potom hodnotí § 30 odst. 3 návrhu ZMPS? 

Čtvrtá kapitola se podrobněji věnuje evropskému právu. Ke s. 34, kde je uveden odkaz na 11. 

směrnici – jak byla provedena v českém právu?  Ke s. 48 n. – jak diplomantka  hodnotí nový, 

zatím se pouze rýsující judikát ve věci Vale? K přemístění sídla podle zákona o přeměnách by 

bylo vhodné doplnit novelizaci výše uvedeným předpisem (ke s. 55). V Závěru diplomantka 

uvádí, že podle jejího názoru ve světle rozhodnutí SD EU princip sídla postupně ztratil své 

opodstatnění.  To si nejsem tak jistá. Stejně tak se nedomnívám, že Německo je připraveno 

princip sídla opustit  - možná je to tím, že diplomantka opominula literaturu v němčině 

(zejména Kindler k rozhodnutí Cartesio!), což je škoda. Také nemohu bezvýhradně souhlasit 

s kladným hodnocením rekodifikované úpravy přemístění sídla – s ohledem na úpravu 

v návrhu ZMPS.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se diplomantka měla vyjádřit k výše uvedeným dotazům. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě, práce se mi líbila, zejména oceňuji přímou 

práci s prameny, nejen českými, ale s prameny EU. To je u diplomových (ale i jiných) prací 

poměrně vzácné. Oceňuji i samostatný rozbor české rekodifikované úpravy, s názory 

diplomantky mohu až na výše naznačené jen souhlasit. Práce využívá literaturu českou i 

literaturu a prameny v angličtině, škoda, že diplomantka nepracovala s německými materiály, 

které jsou pro Střední Evropu nepostradatelné. 

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci předběžně hodnotím známkou výborně.

V Praze dne: 19.12.2011

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

   vedoucí diplomové práce
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