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Obecná charakteristika práce:  

Předložená rigorózní práce je pokusem o úplné a přehledné představení tématu stanoveného v jejím 

názvu. Autorka se snažila obsáhnout co nejvíce aspektů zvolené problematiky, od základních definic, 

přes přehled primárního a sekundárního práva EU, ke klíčové judikatuře SDEU a nakonec k některým 

dílčím, ale významným otázkám, jakými jsou daňové aspekty spojené s výkonem svobody usazování a 

rozbor návrhu tzv. 14 směrnice EU týkající se přenosu sídla.   

Práce má 187 stran vlastního textu, je rozdělena na úvod, deset částí obsahu a závěr. Obsahuje 

abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam použitých zkratek, seznam použité literatury 

v anglickém, českém, francouzském, německém a italském jazyce a také seznam klíčových slov. Práce 

je podána jasným a přitom dostatečně odborným jazykem, po formální stránce je zpracována 

úhledně, bez rušivých gramatických chyb a ortografických překlepů.  

 

Přednosti práce:  

Není pochyb o tom, že autorka získala velmi slušnou orientaci v komplikované právní materii a 

předvedla schopnost jí vyložit dostatečně srozumitelně a kultivovaně, bez věcných omylů či 

unáhlených, nevyvážených hodnocení atd. Práce je zajímavá především jako určitý přehled právní 

úpravy a judikatury a může tak sloužit pro nalezení odkazů na některé klíčové legislativní akty EU 

nebo judikáty SDEU. Obsahuje zajímavé exkurze do minulosti právní úpravy, odkazuje na znění 

původních směrnic práva společností, vysvětluje historickou roli Všeobecného programu zrušení 

omezení svobody usazování atd. Toto ohlédnutí zpět propojuje autorka s přehledem současného 

znění primárního i sekundárního práva EU v dané oblasti, včetně klíčových dosud nerealizovaných 

záměrů a nabízí i přehled perspektiv dalšího vývoje právní úpravy EU ve věci svobody usazování 

právnických osob.  

 

Slabiny práce:  

Zásadní slabinou práce je skutečnost, že jde o dílo pravděpodobně složené z několika původně 

oddělených a v jiné době zpracovaných textů. Přes snahu autorky složit tyto texty do jedné struktury 

práce a dát jim jednotnou podobu i aktuální vyznění, nepůsobí práce jako organický celek, 

zpracovaný k datu odevzdání. Při četbě práce se pak nelze zbavit dojmu, že je mu podávána 



informace neaktuální a neúplná, nedorážející aktuální stav analyzované materie, ba dokonce 

neobsahující ani veškerou, k úplné orientaci potřebnou, faktografii.  

Prvním signálem uvedeného nedostatku je přehled použité literatury na str. 9-13. Přes svou 

rozsáhlost obsahuje jen dvě díla vydaná po roce 2000, a to obecné učebnice Evropského práva 

vydané v roce 2001. Naproti tomu obsahuje pět děl s datem vydání nižším než 1990. Většina zde 

uvedené literatury pak pochází z let 1990-2000 a nemohla tedy postihnout ani aktuální vývoj 

legislativy a judikatury ani dát autorce možnost reflektovat v práci současnou odbornou diskusi a 

hlavní názorové proudy právní vědy v dané oblasti. Nehledě na to však autorka v odkazech pod čarou 

uvádí i jiné prameny, které přehled požité literatury neobsahuje a současně nabízí celé části práce 

zpracované prakticky bez užití sekundárních pramenů (např. části VI, VII, VIII). Seznam použitých 

dokumentů EU absentuje v práci úplně, ačkoli pro autorku právě primární zdroje byly zřejmě hlavní 

oporou, protože odkazy na ně vysoce převažují odkazy na odbornou literaturu a v některých 

kapitolách jsou jedinými uváděnými zdroji. Tuto práci se zdroji považuje oponent za přinejmenším 

podivnou a za důkaz toho, že autorčin přístup k pramenům neodpovídá po formální ani obsahové 

stránce standardu vyžadovaného od tohoto druhu odborných prací.   

Současně tento nedostatek znamená, že práce není nijak ukotvena v současné odborné diskusi, 

nereaguje na aktuální komentáře a analýzy právní vědy. Pokud na některých místech (např. str. 75) 

charakterizuje autorka stanovisko odborné literatury odkazem na pramen s datem vydání v 80. či 90. 

letech 20. století, je těžké pro to najít jakékoli ospravedlňující vysvětlení. Výběr domácích pramenů, 

uvádějící obecné práce o právu EU sepsané v 90. letech a v odkazech dva novější články, je těžko 

uvěřitelný a vyvolává otázku, serióznosti přístupu autorky k práci s relevantní a aktuální odbornou 

literaturou.  

Stará a neadekvátní pramenná základna pak vyvolává další problémy. Text ztrácí na důvěryhodnosti, 

pokud se odvolává na překážky existující v členských státech vůči usazování právnických osob a 

odkazuje přitom na prameny 15-20 let staré. Je přitom nabíledni – už jen pohledem na domácí 

opatření z poslední doby, která nejsou v evropském kontextu nijak avantgardní – že vývojem po roce 

2000 došlo ve většině zemí EU k radikálnímu zjednodušení a zlevnění zakládání a vzniku firem, a 

někde (zákon č. 355/2011 Sb. o přeměnách společností v ČR) i k podstatné liberalizaci přístupu vůči 

přenosu sídla společnosti z jedné země do druhé.  

Ač se autorka snažila důsledně aktualizovat co do klíčových směrnic práva společností, u nichž 

zaznamenala vývoj do konce roku 2013, zcela pominula ty právní akty, které nebyly (a ani nemohly) 

být obsaženy ve starším textu sepsaném zřejmě těsně po roce 2000, jenž sloužil za jádro současné 

práce. Je totiž zarážející, že v celé práci absentuje jediný odkaz na směrnici 2006/123 o službách na 

vnitřním trhu, do níž zákonodárce vložil jak definici usazování (čl. 4 odst. 5), tak i seznam překážek 

(zakázané požadavky a požadavky podléhající hodnocení), které si členské státy vůči usazujícím se 

firmám nesmějí až na odůvodnění výjimky dovolit (čl. 14 směrnice). Komentářová literatura k této 

směrnici je pak neopominutelnou pramennou základnou nejen k problematice volného pohybu 

služeb, ale i usazování.   

Podobné nedostatky vykazuje přehled judikatury. Jednak je zpracován zcela bez odkazů sekundární 

prameny a tedy bez reflexe hodnocení, které se jednotlivým rozhodnutím SDEU ze strany odborníků 

dostalo. Na straně druhé je postaven na výběru rozsudků převážně ze 70.-90- let 20. století 

s doplněním pěti klíčových rozsudků přijatých po roce 2001. To je jako přehled judikatury naprosto 



neaktuální a tudíž neadekvátní práci odevzdané v roce 2014. Rozsudky jako např. Caixa Bank (C-

442/02), Amurta (C-379/02), Attanasio (C-384/08), Hartlauer (C-169/07) nebo velmi kontroverzní a 

diskutovaný Viking Line (C-438/05) a některé další, jsou již několik let součástí učebnic práva EU a 

bylo o nich v odborné literatuře sepsáno nejedno pojednání.  

Poměrně nepřehledná je i struktura práce, rovněž zřejmě odvozená ze skladby textů sepsaných za 

různým účelem v různé době. Některá témata se neustále opakují, doplněním četných odkazů na to, 

kde již o tématu bylo, resp. bude pojednáno, nutí čtenáře neustále listovat prací vpřed i vzad (např. 

směrnice 2005/56 nebo tzv. 14. směrnice). Rovněž oddělení legislativy a judikatury do samostatných 

kapitol, kde jsou vyloženy bez propojení s výkladem právní úpravy, působí velmi neorganicky a dělá 

z práce factsheet či rozsáhlejší encyklopedii, kterou nelze číst jako souvislý text.   

Nakonec je možno uvést, že jde o práci z větší části popisnou, přehledovou, která nemá specifický 

výzkumný cíl, problematiku či hypotézu, skrze niž by autorka chtěla v otázce usazování přinést něco 

nového. Oponent se domnívá, že pokud od podobných popisných prací odrazuje fakulta studenty na 

úrovni diplomových prací, tím spíše by měla trvat na tom, aby práce rigorózní odrážela ambici 

nabídnout originální pohled, nabídnou odpověď na otázku, která není ještě uspokojivě vyřešena 

apod.  

 

Celkové hodnocení práce:  

Práce vykazuje zásadní nedostatky a neodpovídá standardu rigorózních prací na Právnické fakultě UK 

Praha. Oponent jí proto doporučuje nikoli k obhajobě ale k zásadnímu přepracování.  

 

Pokud by práce přes toto hodnocení byla připuštěna k obhajobě, formuluje oponent následující 

otázky:  

1. V jakém smyslu a na základě čeho autorka tvrdí na straně 54, že nikdy neúčinná Bruselská 

smlouva z roku 1968 je dosud užitečným nástrojem pro intepretaci Smlouvy o EU?  

2. Měl by SDEU nahradit svými rozhodnutími neschopnost členských států efektivně dotvořit 

legislativní základnu usazování právnických osob, např. v tom duchu, že by se přiklonil 

k návrhům GA ve stanovisku k věci Cartesio?  

 

Praha, 8. 4. 2014  

 

 

JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. v.r. 

 

 


