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„Přeshraniční přemístění sídla společnosti v rámci Evropské unie“ 

 

 Rigorózní práce se zabývá zvláště složitou problematikou přeshraničního přemístění sídla 

společnosti v rámci Evropské unie. Jde o problematiku, jejíž řešení nelze ještě pokládat za definitivně 

ukončené. Dokladem o tom může být stálé váhání v otázce přijetí čtrnácté směrnice o přeshraniční 

změně sídla společnosti i vývoj početné judikatury Soudního dvora Evropské unie, ve kterém také 

možná ještě budou formulována další stanoviska. 

 Je proto potřeba kladně hodnotit práci, která do této těžko přehledné oblasti proniká. 

Z uvedeného je patrno, že téma práce je velmi aktuální. Náplň práce spočívá zejména ve výkladu 

směrnice o přeshraničních fúzích kapitálových společností a o návrhu 14. směrnice o přeshraniční 

změně sídla společnosti, v podrobném výkladu jednotlivých rozhodnutí Soudního dvora Evropské 

unie (str. 37 až 77), o jednotlivých formách společností evropského práva a úpravě přemístění sídla 

v českém a  slovenském právu, a to jak o současné úpravě, tak i nové úpravě českého práva. 

 Metody zpracování odpovídají povaze tématu, jde jednak o výklad spojený s rozborem 

pozitivní právní úpravy, dále i analýzu stavu práva Evropské unie a srovnávání právní úpravy 

přemístění sídla v českém a slovenském právu. 

 Práce je vhodně systematicky členěna, formulace jsou přesné a srozumitelné. Práce je 

opatřena rozsáhlým poznámkovým aparátem. Autor prokazuje v práci dokonalou znalost literatury 

domácí i cizí a judikatury. Z práce je patrna schopnost práce s literaturou i judikaturou a schopnost 

vytěžit poznatky z nich k vlastnímu samostatnému zpracování. 

 V práci nelze shledat nepřesnosti; jen lze připomenout, že na str. 32 má být místo § 3 uveden 

§ 30 odst. 3. Bylo by i užitečné při výkladu nové úpravy v českém právu zabývat se vztahem úpravy 

v novém občanském zákoníku k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev. 

 Práci lze hodnotit jako plně vyhovující rigorózní práci způsobilou k obhajobě. Je možné 

navrhnout, aby po úspěšné obhajobě práce se pokračovalo v ústní části rigorózní zkoušky. 
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