
Posudek vedoucího diplomové práce – Mezinárodní právo soukromé a otázky práva 

obchodních korporací  

 

Tématem předložené diplomové práce je Mezinárodní právo soukromé a otázky práva 

obchodních korporací.  

Kolega Matej Šarapatka se ve své práci, která má rozsah 85 stran a jejíž rukopis byl uzavřen 

v červnu 2016, zabývá otázkami, které se týkají obchodních společností a mezinárodního 

práva soukromého, zejména pak přeshraničním přemístěním sídla obchodní společnosti 

z pohledu právní úpravy v českém právním řádu.  

Rozebíraná problematika, tedy otázka volného pohybu společností, představuje aktuální a 

zejména v poslední době dynamicky se rozvíjející oblast komunitárního práva a také právní 

úprava v České republice po rekodifikaci přináší řadu aktuálních otázek. Autor si tedy vybral 

téma aktuální a to nejen z pohledu teoretického ale i praktického.  

Vzhledem k tomu, že daná problematika je spojená s prolínáním se různých právních řádů, 

tak se zde objevuje celá řada otázek, které se dotýkají mezinárodního práva soukromého.  

Autor práci rozdělil do třech celků.  

V první části se zabývá obecně základními teoriemi v oblasti mezinárodního práva 

společností a to teorií sídla (str. 20) a teorií inkorporační (str. 15). Dále se autor v této části 

práce věnuje i otázce definice společnosti v českém právní řádu (str. 8 a násl.) a na to 

navazuje pojednáním o osobním statutu. Následně se autor zabývá sbližováním jednotlivých 

teorií a soutěží právních řádů ohledně co „nejpřitažlivější“ právní úpravy. 

Druhá část práce je zaměřena na vnitrostátní právní úpravu otázky přeshraničního přemístění 

sídla společnosti v českém právním řádu. Autor se věnujeme nejprve právní úpravě 

inkorporačního principu v českém právním řádu, kdy popisuje právní úpravu dle Obchodního 

zákoníku i stávajícího ZMPS (str. 39). Dále se zabývá i samotnou právní úpravou sídla 

v českém právním řádu (str. 42). Nejzásadnější částí celé práce je pak pojednání o přemístění 

sídla společnosti dle Občanského zákoníku a dle stávajícího ZMPS. 

Ve třetí části práce se autor věnuje komunitárnímu právu ve vztahu k přemístění sídla 

společnosti. Autor se zabývá především vybranou judikaturu SD EU týkající se 

mezinárodního práva společností. Dále se autor v této části práce zabývá i sekundárním 

komunitárním právem, kdy představuje nadnárodní korporátní formy či směrnici o 

přeshraničním přemístění sídla (str. 70). 

Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí a to jak v oblasti práva 

obchodních společností, tak i na poli mezinárodního práva soukromého.  



 

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, tak nemám výhrad.  

Výběr literatury považuji za dostatečný, a to jak domácí i zahraniční.   

 

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit, jak hodnotí vnitrostátní 

právní úpravu týkající se SE a jaký je dle jejího názoru praktický přínos SE - zejména ohledně 

možnosti přeshraničního přemístění sídla.  

Autor zmiňuje na str. 47 otázku veřejného pořádku ohledně přeshraničního přemístění sídla 

společnosti upravenou v Občanském zákoníku. V rámci obhajoby své diplomové práce by se 

autor měl vyjádřit, zda se dle jeho názoru jedná o stejný institut – veřejný pořádek, který je 

v souvislosti s výhradou veřejného pořádku upraven v ZMPS.  

 

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

 

V Praze dne 15.8.2016 

 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


