
SPOLEČNOSTI V MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 

- RESUMÉ 

Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s úpravou společností v mezinárodním 

právu soukromém, především pak s úpravou osobního statutu společnosti. Jedná se o tematiku 

ovládanou především sporem mezi principem sídla a principem inkorporačním. Ten se promítá do 

úpravy společností v mezinárodním právu soukromém jak na úrovni národního práva, tak práva 

evropského. Zároveň je s ním spjata problematika soutěže právních řádů, o níž práce také pojednává. 

S přihlédnutím ke globalizujícímu se světu, v němž úspora nákladů hraje čím dál větší roli, jde o téma 

vysoce aktuální. Zároveň je podáván výklad jak úpravy současné, tak úpravy nové, která bude účinná 

od 1. ledna 2014. 

Práce je členěna do sedmi kapitol. 

První kapitola jako úvodní představuje téma a vytyčuje cíle práce. 

Ve druhé kapitole jsou vyloženy základní pojmy, s nimiž se bude pracovat, tedy pojem 

mezinárodního práva soukromého a společnosti. 

Třetí kapitola popisuje problematiku osobního statutu společnosti. Podává vymezení 

osobního statutu oproti státní příslušnosti společnosti, vysvětluje pojem uznání společnosti a poté 

popisuje jednotlivé teorie jeho určování, tj. teorii inkorporační, teorii sídla a některé méně používané 

teorie. 

Ve čtvrté kapitole autor obrací pozornost k české úpravě osobního statutu společnosti. 

Pozornost je věnována historickému vývoji, zakotvení inkorporačního principu v českém právu, pojetí 

sídla v českém právu a možnosti přeshraniční změny sídla v českém právu. To vše i na pozadí blížící se 

účinnosti rekodifikace soukromého práva. 

Pátá kapitola je věnována právu Evropské unie. Je rozdělena na podkapitoly o obecném 

výkladu o svobodě usazování, dále o judikatuře Soudního dvora Evropské unie ke svobodě usazování, 

další podkapitola pojednává o směrnicích, které mají svobodu usazování usnadnit a poslední o 

nadnárodních formách společností. 

Šestá kapitola obsahuje výklad k soutěži právních řádů, kde je pozornost věnována jednak 

jejímu původu v právu USA, dále jejím projevům v EU, v další podkapitole pak její reflexi v právu 

anglickém a nakonec i v úpravě obchodních korporací v ČR. 

Závěrečná kapitola obsahuje krátké shrnutí celého tématu. 


