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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČNB Česká národní banka 
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evropské společnosti (SE) 
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OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SCE Evropské družstvo (Societas Cooperativa Europaea) 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SE Evropská společnost (Societas Europaea) 

SES Smlouva o Evropském společenství 

SEU Smlouva o Evropské unii 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SME Malí a střední podnikatelé (Small and Medium Enterprises) 
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ÚVOD 

Problematika obchodních společností v mezinárodním právu soukromém je oblíbeným 

tématem širokého spektra tuzemských i zahraničních publikací. Není se čemu divit, mezinárodní 

společnosti jsou naprosto zásadními aktéry globalizovaných trhů s působností daleko přesahující 

hranice jednoho státu. Při přeshraniční interakci společností mnohdy vznikají velice komplikované 

kolizní situace a otázky, na které je třeba reagovat odpovídající právní úpravou. Vznikají tak 

speciální právní konstrukce, jež usnadňují mezinárodní hospodářský styk a posilují právní jistotu jak 

samotných společností, tak i třetích osob, které s nimi přichází do kontaktu. Extenzivní legislativní 

a judikaturní vývoj v Evropské unii a mnohé změny v České republice po 1. lednu 2014  tuto tezi jen 

potvrzují. Jak již bylo uvedeno, tato oblast je s ohledem na rozsáhlost a složitost tématu oblíbeným 

ohniskem zájmu literární tvorby a odpovídá tomu i množství publikací, které ji z různých úhlů 

analyzují. Jedním z hlavních cílů této práce je proto poskytnout průřez zejména anglickou, 

francouzskou, německou a nizozemskou literaturou s následnou komparací s tvorbou českých 

autorů, která bohužel, krom výborné monografie Pauknerové1, postrádá aktualizovaný a komplexní 

náhled na danou problematiku. 

Základním předpokladem pro přehledné řešení tématu je vymezení jednotlivých pojmů, 

které v souhrnu tvoří téma této práce. Řeč je o mezinárodním právu soukromém a společnosti, 

potažmo obchodní společnosti, na které se vzhledem k tématu a omezenému rozsahu této práce autor 

prakticky výhradně zaměřuje. Analýze pojmu „společnost“ bude věnována zvláštní péče, s ohledem 

na absenci její zákonné definice a též vzhledem k jejímu zvláštnímu charakteru a specifikům oproti 

fyzickým osobám. 

Jako stříbrná niť se prací povine „questio famosa“ problematiky obchodních společností v 

mezinárodním právu soukromém. Řeč je o osobním statutu společnosti, který tvoří alfu a omegu 

daného oboru. Jeho identifikace odpovídá na stěžejní otázku, jakým právním řádem se bude 

společnost řídit. Právě o něj se sváří jednotlivé právní doktríny, mezi nimiž vyniká zejména odvěký 

spor mezi principem inkorporačním a principem sídla. Jak dále uvidíme, právě na tomto schizmatu 

stojí i robustní judikatura SDEU a obavy jednotlivých států ze soutěže právních řádů, jež hrozí buď 

hromadným exodem ekonomických subjektů do států nabízejících výhodnější podmínky či naopak 

příchodem společností z těchto států, které tak obchází přísnější domácí úpravu. Proto budou v této 

práci dotčeny rozličné pokusy o smíření principu sídla a principu inkorporačního a některé nové 

přístupy k určování osobního statutu. 

                                                      
1 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 
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Předmětem kritické rešerše bude i české právní prostředí, které v roce 2014 podstoupilo 

zásadní změnu v podobě rekodifikace soukromého práva. Novost právní úpravy tak poskytuje 

množství příležitostí pro zajímavé rozbory, ať už se jedná o samotný osobní statut společností a s tím 

spojený stěžejní kodex v podobě zákona o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“), tak 

i relativní roztříštěnost úpravy přeshraničního přemístění sídla. Důležitým faktorem, který pomáhal 

dotvářet finální podobu nových právních předpisů, je bezpochyby právo evropské, jehož vliv na 

českou legislativu není možné v této práci ignorovat. 

Ostatně je to právě evropské právo a ochrana svobody usazování, která tvoří jednu ze 

základních svobod EU a stavební kámen pro fungování jejího vnitřního trhu, jež zcela zásadně 

formovaly přeshraniční mobilitu společností v rámci EU. Sama o sobě nedostačující a vágní úprava 

svobody usazování primárním právem počítala s postupným přijímáním a harmonizací oblasti 

evropského práva společností. Do jaké míry se tak stalo, bude předmětem kapitoly pojednávající o 

evropské sekundární legislativě a hned zpočátku je nutné podotknout, že absence konsenzu členských 

států úspěšnou úplnou harmonizaci ohrožuje. Chybějící sekundární legislativu významným 

způsobem (pravděpodobně) dočasně zastupuje jurisdikce SDEU, zvláště pak v oblasti 

přeshraničního přemisťování sídla a limitů primární a sekundární svobody usazování. Velký prostor 

autor vyhradil pro evropské nadnárodní společnosti, které jsou esencí svobody usazování ve smyslu 

důstojného nástroje pro podnikání na celém území EU. Zvláštní pozornost pak bude věnována dlouho 

očekávané nástupkyni evropské soukromé společnosti – Societas Unius Personae (jednočlenné 

společnosti), od níž se očekává značné zjednodušení přeshraničních aktivit malých a středních 

podnikatelů. 

Závěrem bude celá práce shrnuta formou stručné bilance. Při psaní této diplomové práce byly 

použity popisně – analytická a komparativní metoda. Citace se řídí podle citační normy ČSN ISO 

690 a ISO 690-2, přičemž u zahraniční literatury může být použita odpovídající citace státu původu. 

Obsah práce vychází ze stavu právní úpravy účinné k 11. červnu 2016. 
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1 Mezinárodní právo soukromé 

Každý stát má svůj specifický právní řád upravující soukromoprávní poměry mezi fyzickými 

a právnickými osobami. Tyto řády se od sebe navzájem odlišují a staví tak překážku při interakci 

mezi subjekty s rozdílnou státní příslušností. V dnešním globalizovaném světě, kdy přeshraniční styk 

probíhá prakticky nepřetržitě, vzniká obrovské množství právních poměrů s mezinárodním prvkem, 

při nichž dochází ke kolizi právních řádů2 . Aplikace vnitrostátních norem na tyto poměry bez 

jakékoliv další úpravy by dříve nebo později musela vést k narušení legitimního očekávání 3  a 

principu právní jistoty jejich účastníků4. Tato skutečnost je pak důvodem, proč státy zavádí zvláštní 

právní normy pro úpravu soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, které ve svém souboru 

tvoří zvláštní odvětví právního řádu – mezinárodní právo soukromé5. Do mezinárodního práva 

soukromého nelze řadit normy obsažené v jednotlivých právních odvětvích (právo obchodní, 

občanské, pracovní apod.) bez toho, aniž by na ně odkazovala některá z jeho (kolizních, viz dále) 

norem. Stane-li se tak, upravují společně poměry s mezinárodním prvkem6. 

Nejběžněji využívaným způsobem uplatnění zvláštních norem mezinárodního práva 

soukromého je použití kolizní nebo přímé normy. Jak již název napovídá, úkolem kolizní normy je 

vyřešit střet dvou a více právních řádů určením aplikovatelné hmotněprávní normy, která je posléze 

povolána k úpravě daného poměru, a to aniž by diskriminovala mezi cizím a vlastním právem.7 

Kolizní norma neobsahuje vlastní úpravu, ale nepřímo odkazuje na relevantní aplikovatelné normy 

určitého právního řádu. Takový postup se označuje jako kolizní metoda. 

Přímá norma neužívá odkazu, jelikož je sama hmotněprávní normou a sama bezprostředně 

upravuje obsah právního poměru s mezinárodním prvkem bez nutnosti použití kolizní normy. Přímé 

normy vznikají primárně na základě mezinárodních smluv v případě, kdy určitá oblast vyžaduje 

zvláštní právní úpravu8. 

                                                      
2 V angličtině kolizi právních řádů označujeme výstižně jako „Conflict of Laws“. Viz DICEY, Albert Venn. 

MORRIS, John Humphrey Carlile. COLLINS, Lawrence. Dicey and Morris on the conflict of laws. 15th ed. 

London: Sweet and Maxwell, 2015, str. 3. 
3 Kiestra, Louwrens R. The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International 

Law. T. M. C. ASSER PRESS. 2014, str. 14. 
4 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 26. 
5 Ibid, str. 27. 
6 Ibid, str. 28. 
7 Ibid, str. 29. 
8 Ibid, str. 200-201. 
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Mezinárodní právo soukromé není jednotný, v mezinárodních vztazích obecně závazný, 

soubor norem, každý stát má své vnitrostátní mezinárodní právo soukromé9. Z tohoto důvodu je třeba 

odmítnout tzv. internacionalistické pojetí, které jej pokládá za součást mezinárodního práva. Přestože 

se jedná o vnitrostátní právo, jeho vliv na zahraniční vztahy je, zvláště ve vztazích obchodních, 

naprosto stěžejní pro ekonomický život soukromých subjektů a tedy i pro ekonomiku států. I proto 

dochází k intenzivní internacionalizaci a hlavně europeizaci mezinárodního práva soukromého10. 

Důležitost národní legislativy tím proporcionálně klesá a je nahrazována mezinárodními smlouvami 

a legislativou EU, což nicméně nezastavilo tvorbu nových kodifikací mezinárodního práva 

soukromého11. 

Výjimkou není ani Česká republika, kde v rámci rozsáhlé rekodifikace soukromého práva 

od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, který 

nahradil mnohokrát novelizovaný zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 

procesním (dále jen „ZMPSP“). Smyslem kodifikace pak byla koncentrace ustanovení regulující 

poměry s mezinárodním prvkem do jediného předpisu.12 

1.1 Evropské mezinárodní právo soukromé 

Pojem evropské mezinárodní právo soukromé označuje soubor právních předpisů 

uzavíraných členskými státy, které upravují soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem, a 

normy mezinárodního civilního práva procesního13. 

Přístup Evropské Unie k mezinárodnímu právu soukromému se za dobu jejího fungování 

podstatně změnil. Od pouhé vágní reference na možnost členských států přijímat smlouvy a dohody 

upravující otázky mezinárodního práva soukromého se kompetence EU dramaticky rozrostla 

na víceméně standardní kompetenci omezenou pouze obecnými zákonnými limity, včetně 

subsidiarity a proporcionality14 . Přijetím Amsterodamské smlouvy v roce 1997 získala Komise 

                                                      
9 Ibid, str. 35. 
10 GAUDEMET-TALLON, Hélène. Le pluralisme en Droit international privé: Richesses et Faiblesses (Le 

Funambule et l’Arc-en-ciel). Recueil des cours Nº 312. Académie de Droit International de la Haye. 2005, str. 

47. 
11 Pro srovnání SIEHR, Kurt. Internationaler Rechtsschutz von Kulturgutern: Schutz der bildenden Kunst in 

Vergangeheit, Gegenwart und Zukunft. 2005. Swiss Review of International and European Law 1, str. 17 - 61. 
12 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 53. 
13 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 55. 
14 CALSTER, Geert van. European Private International Law. Londýn. Bloomsbury Publishing, 2013, str. 11. 
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potřebnou pravomoc k předkládání návrhů v oblasti národního práva15, mimo jiné i návrhů pravidel 

upravujících konfliktní situace právních řádů ve vztazích s přeshraničním prvkem, což bylo doposud 

vyhrazeno výhradně členským státům. Krom Amsterodamské smlouvy se za zlom přístupu Komise 

k mezinárodnímu právu soukromému považuje i evropská konference v Tampere z roku 1999 o 

vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

V současné době je o evropském mezinárodním právu soukromém možné říci, že zahrnuje 

čtyři okruhy právních norem, a to normy upravující mezinárodní příslušnost soudů členských států 

v přeshraničních sporech, kolizní normy, normy upravující uznání a výkon cizích soudních a 

mimosoudních rozhodnutí a normy upravující zvláštní případy civilního řízení (evropské řízení o 

drobných nárocích, evropský platební rozkaz apod.)16  

Tyto normy mají zcela zásadní roli pro přípravu jednotného soukromého práva EU, 

vzhledem k tomu, že oproti hmotněprávním normám normy kolizní nepředstavují takový zásah do 

právní kultury členských států17. Jsou tak politicky daleko přijatelnější a v situacích, kdy chybí 

konsenzus a vůle členských států přijmout unijní hmotněprávní úpravu, posilují právní jistotu a 

předvídatelnost právních řešení.18 

1.2 Mezinárodní právo společností 

Ekonomická globalizace a zásadní změny obchodního prostředí vyžadují značně 

propracované právní nástroje, které musí dostatečně reflektovat dynamický vývoj a skutečnost, že 

nejvýznamnějším aktérem na světové scéně již tradičně není stát, ale nadnárodní společnost. Potřeba 

vysoké přeshraniční mobility a flexibility při ekonomické činnosti vyvíjí tlak na čím dál tím větší 

prosazování svobody usazování a rušení národních bariér, což zároveň posiluje i hospodářskou 

soutěž19 a komplikovanost situace na trhu. Vize vzájemně prospěšného obchodního styku a zmenšení 

„třecích ploch“ motivuje státy k přijímání těchto právních nástrojů, jejichž existence umožní dostát 

výše uvedeným požadavkům globalizovaného světa a poskytne podnikatelům pomocnou ruku při 

vstupu na nové trhy. Jejich tvorba je nesnadný úkol, kdy, mimo samotnou úpravu fungování 

společností, je třeba odpovídajícím způsobem vyřešit i problematické otázky daní, soutěžního práva, 

ochrany hospodářské soutěže, pracovního práva a otázky devizové či ochrany investic, a to 

                                                      
15 BARIATTI, Stefania. Cases and Materials on EU Private International Law. Oxford a Portland, Oregon. 

Hart Publishing, 2011, předmluva. Obdobně CALSTER, Geert van. European Private International Law. 

Londýn. Bloomsbury Publishing, 2013, str. 12. 
16 PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 8. 
17 Ibid, str. 11. 
18 Ibid, str. 11. 
19  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 3. 
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s opatrností, při zachování rovnováhy mezi cenou a přínosem za odstranění překážek pro cizí 

investory. Z těchto důvodů je integrovaný přístup práva k této problematice naprosto nezbytný. Najít 

řešení při konfliktu právních řádů není možné, aniž bychom použili práva mezinárodního, 

evropského i národního 20 . Bez koordinovaného přístupu by efektivní interakce soukromých 

účastníků světového trhu nikdy nenastala. 

Řeší-li jednotlivé právní řády tyto otázky rozdílně, je v situacích s mezinárodním poměrem 

potřeba přesně identifikovat rozhodný právní řád pro vznik, fungování nebo zánik společnosti21, tj. 

osobní statut společnosti (lex personalis), který je základním účelem mezinárodního práva 

společností22. Mezinárodní právo společností pak můžeme, jak uvádí Pauknerová, považovat za 

určitý terminus technicus, který nicméně nevystihuje zcela přesně obsah tématu23. Mnohem přesnější 

by z pohledu dikce § 1 ZMPS 24  bylo hovořit o společnostech v soukromoprávních poměrech 

s mezinárodním prvkem. Závěrem této kapitoly je nutno podotknout, že v české právní terminologii 

nebyl ani po rekodifikaci soukromého práva pojem mezinárodní právo společností definován, na 

rozdíl od států jako Francie, Německo, či států common law25. 

2 Společnost 

Definovat termín společnost, respektive obchodní společnost je nelehký úkol, zvláště proto, 

že v české nauce ani praxi není přesně vymezen. V rozmanitosti právních řádů a rozličných přístupů 

k problematice společností je formulace jejich univerzální definice pro potřeby sbližování rozdílných 

zahraničních právních řádů prakticky nemožná, a to i přestože dochází k postupné snaze sbližovat 

jednotlivé právní úpravy zejména v rámci harmonizačního úsilí Evropské unie 26 . Eliáš pojem 

                                                      
20  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 7. 
21 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 25. 
22 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 31. 
23 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 20. 
24 „Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem b) právní postavení cizinců a zahraničních 

právnických osob v soukromoprávních poměrech.“ 
25 Viz poznámka č. 1. V této práci budou pod pojmem státy common law myšleny státy se systémem obecného 

práva, tedy státy s anglosaským právním systémem. Konkrétně se jedná o bývalé kolonie Britského impéria, 

nicméně ve většině případů se bude text práce vztahovat pouze k Velké Británii, Spojeným státům americkým, 

Kanadě, eventuálně k Austrálii, nebude-li uvedeno jinak. 
26 Například Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: European company law and 

corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. 

COM/2012/740 final či The High Level Group of Company Law Experts. Report of the High Level Group of 

Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, str. 165. Pro 
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obchodních společností vnímá jako neřešitelné téma27 a důvodová zpráva k ZOK dokonce uvádí, že 

zákon společnost nedefinuje z toho důvodu, že její definice do zákona nepatří a není ani potřebná28. 

Jakkoliv je s tímto závěrem možné polemizovat, autor se domnívá, že pro potřeby této práce je 

nezbytné se o definici společnosti alespoň pokusit. 

V českém právním řádu je pojem společnost vyhrazen sdružovací formě bez právní 

subjektivity29 upravené v § 2716 až § 2755 OZ. Jak bude rozebráno níže, společnost z pohledu 

mezinárodního práva soukromého není možné ztotožňovat pouze se společností ve smyslu § 2716 a 

násl. OZ, ale je třeba také vzít v úvahu ostatní existující formy právnických osob podle českého 

právního řádu a zároveň nahlédnout i do právních řádů cizích. Mnohé z nich přisuzují společnostem 

omezenou právní subjektivitu30 a představují tak jakýsi mezistupeň mezi právnickými osobami a 

útvary bez právní subjektivity31. I proto je zapotřebí zvolit obecnější přístup k definici společnosti. 

Nauka mezinárodního práva soukromého tento pojem vymezuje jako „veškerá sdružení osob a 

majetku bez ohledu na jejich právní formu a účel, ať již jde o útvary soukromého nebo veřejného 

práva“32 potvrzující, že statut společnosti jako právnické osoby není samozřejmostí. To ostatně 

dokazuje i záměr zákonodárce v ZMPS, kdy v § 30 odst. 1 předjímá existenci „jiné než fyzické osoby“ 

a neuvádí přímo termín „právnická osoba“. Pro potřeby bližšího vysvětlení je nezbytné se zaměřit na 

dualismus mezi institucionálním a smluvním hlediskem společnosti. Smluvní hledisko společnost 

považuje za smlouvu uzavřenou na základě vícestranného, případně jednostranného (např. 

jednočlenná s.r.o.) projevu vůle uvádějící ji v život. Institucionální hledisko pak ke společnosti 

přistupuje jako k právní struktuře či instituci. Poměr mezi smlouvou a institucí tak určuje charakter 

výsledné formy společnosti. Převáží-li povaha smlouvy, společnost se spíše blíží ke společnosti ve 

smyslu OZ, zatímco nabyde-li organismus založený smlouvou na velikosti a komplexnosti, může 

dojít k emancipaci od smluvních principů a vzniku autonomní entity s právní subjektivitou 33 

(například některá ze společností korporátního typu) jako projev principu institucionálního. V praxi 

                                                      
srovnání PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

1998, str. 23. 
27 ELIÁŠ, Karel. Miniatura na neřešitelné téma, Právník. Roč. 132, 11/12, 1993, str. 1058 an. 
28 Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, str. 14. 
29 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních korporací. Praha. 

Wolters Kluwer, 2015, str. 49. 
30 Například německý a rakouský obchodní zákoník zná veřejnou obchodní společnost v § 124 HGB (Offene 

Handelgesellschaft) a komanditní společnost v § 161 HGB (Kommanditgesellschaft), v oblasti common law je 

to pak general a limited partnership (obdoba veřejné obchodní a komanditní společnosti) a případně holandská 

veřejná obchodní společnost. 
31 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Právo mezinárodního obchodu. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 55. 
32 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 20. 
33 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních korporací. Praha. 

Wolters Kluwer, 2015, str. 31 a 53. 
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si tento složitý rozbor dualismu můžeme demonstrovat na oddělení založení obchodní korporace 

společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou (§ 8 ZOK) a jejího vzniku, který nastane až 

veřejnoprávním aktem, tj. registrací v příslušném veřejném rejstříku (§ 126 odst. 1 OZ) 34, tedy její 

„institucionalizací“, nemluvě o prostupování smluvního principu interní regulací chodu obchodní 

korporace společenskou smlouvou po celou dobu její existence. Z uvedeného je možné dovodit, že 

nelze paušálně prohlásit jeden princip jako trvale převažující nad druhým. Proto se tak v dnešní době 

zpravidla dospívá ke kompromisnímu závěru, že vedle sebe vystupují jak pravidla smluvního, tak 

institucionálního principu35. 

Evropské právo pak společnosti v čl. 54 SFEU pojímá také velmi široce, když je definuje 

jako „společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné 

právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací“. Šíře pojmu 

reflektuje vůli EU, aby si většinu aspektů společností řešily členské státy samy, což je pragmatickým 

projevem skutečnosti, že členské státy obtížně hledají konsenzus, jak ostatně dokazuje aktuální vývoj 

tvorby sekundární legislativy upravující societas unius personae (blíže viz kapitola 4.3.2 této práce). 

Mimo to je široká definice podstatná pro dostupnost svobody usazování co nejrozsáhlejšímu spektru 

subjektů. 

V oblasti mezinárodního práva soukromého a zvláště v oblasti mezinárodního obchodu hrají 

společnosti významnou roli, přičemž hlavními aktéry jsou pak právnické osoby korporačního typu36, 

zejména společnosti obchodní. S ohledem na předchozí větu a orientaci této práce na obchodní 

společnosti je nezbytné se od obecného pojmu společnost přesunout k užšímu pojmu společnost 

obchodní. I přes blízkou pojmovou podobnost se není možné spokojit pouze s konstatováním, že 

obchodní společnost je společností ve smyslu předchozí analýzy založené za účelem vyvíjet 

podnikatelskou činnost. Taková definice by byla příliš generalizující a chybná. Abychom pochopili, 

co přesně termín obchodní společnost znamená, je nutné začít od vymezení bazického pojmu 

právnické osoby. 

Právnická osoba je organizovaný útvar nadaný právní subjektivitou, tedy právem přiznanou 

schopností mít subjektivní práva a povinnosti37 a deliktní způsobilostí. Sestává zpravidla z věcného 

a osobního substrátu při relativní stálosti a pevné organizační struktuře a majetkové autonomii. 

                                                      
34 Ibid, str. 109. 
35 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 30 a 31. 
36 § 210 OZ. Pro srovnání KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Právo 

mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 54. 
37  § 21 OZ a dále ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních 

korporací. Praha. Wolters Kluwer, 2015, str. 21. 
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Koncepčně lze vnímat právnické osoby jako organizované entity, jejichž účelové určení je ve službě 

společným zájmům určité skupiny a jejichž právní individualita se liší od individuality osob v těchto 

entitách činných38. Dělení právnický osob probíhá na základě několika vzájemně se prolínajících 

kritérií, nicméně s ohledem na téma a limitovaný rozsah této práce se zaměřím pouze na korporace. 

Jejich antonymum fundace39, ústavy a další hybridní útvary právnických osob jako státní podniky či 

vysoké školy budou z tematických důvodů rovněž vynechány, přestože i ty mohou být z hlediska 

mezinárodního práva soukromého aktivními účastníky vztahů s mezinárodním prvkem. 

Jak uvádí stručná zákonná definice obsažená v § 210 OZ, korporaci vytváří jako právnickou 

osobu společenství (fyzických či právnických) osob s tím, že zároveň připouští i korporace 

jednočlenné, umožní-li to zákon. Jsou tedy vždy právnickou osobou a jsou vždy tvořeny sdružením 

osob od ní odlišných (eventuálně jednou osobou), čímž se liší od právnických osob s výhradně 

věcným substrátem 40 . Důvodová zpráva k ZOK zároveň varuje před ztotožňováním korporací 

s anglickým pojmem „corporations“, jejichž význam se kryje s českými kapitálovými 

společnostmi41 (viz níže). Korporací rozlišujeme velké množství druhů, nicméně pro potřeby cílové 

definice obchodní společnosti se zaměříme výhradně na korporace soukromého práva a vynecháme 

tím pádem stát a veřejnoprávní korporace vykonávající územní a zájmovou samosprávu. Stejně tak 

vynecháme v zájmu konzistence soukromoprávní spolek upravený v § 214 a násl. OZ a korporace 

vznikající podle zvláštních předpisů42, aniž by autor snižoval jejich relevantnost pro mezinárodní 

právo soukromé.  

Po takto radikálním řezu nám zbývají obchodní korporace, jež důvodová zpráva k ZOK 

vnímá jako legislativní zkratku43, jejíž bližší popis neuvádí. Stručnou úpravu obchodních korporací 

obsahuje ZOK v ustanovení § 1 omezujíce se pouze na konstatování, že obchodními korporacemi 

jsou obchodní společnosti a družstva. Navzdory chybějící zákonné definici je možné, ve světle 

rozboru obecného pojmu korporace, obchodní korporaci vnímat jako jeho podmnožinu, kdy se 

k obecné charakteristice přidává ještě specifický účel, tzn. affectio societatis, spočívající v 

„podnikání, ziskovém zaměření promítající se do provozování obchodního závodu“44. Obchodní 

                                                      
38 RADVANOVÁ, Senta, KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. 4., 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2007, str. 200. 
39 ELIÁŠ, Karel, a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava, 

Sagit, 2012, str. 167. 
40 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních korporací. Praha. 

Wolters Kluwer, 2015, str. 47. 
41 Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, str. 15. 
42 Například politické strany podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích. 
43 Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, str. 15. 
44 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních korporací. Praha. 

Wolters Kluwer, 2015, str. 57. Pro definice podnikání a obchodního závodu viz § 420 a § 502 OZ. 
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korporace je tudíž právnická osoba tvořená sdružením osob (výjimečně jednou osobou) od ní 

odlišných vzniklá na základě společné vůle se sdružit a spojit majetek za účelem generování zisku, 

dělící se na obchodní společnosti a družstva45. 

Vypořádáním se se všemi nadřazenými pojmy se konečně dostáváme ke stěžejnímu terminu 

- obchodní společnosti. ZOK se obchodních společností stručně dotýká v § 1 odst. 2, kde je dělí na 

veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost jako společnosti osobní a společnost 

s ručením omezeným a akciovou společnost jako společnosti kapitálové (anglicky „corporations“), 

společně s evropskými nadnárodními formami společností evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení, kterými se budeme zaobírat v kapitole 4.3 této práce. Vzhledem 

k chybějící uspokojivé definici v ZOK je třeba nahlédnout do ObchZ, respektive jeho § 56 odst. 1, 

který alespoň v hrubých obrysech obchodní společnost charakterizuje jako právnickou osobu 

založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo ES či zákon jinak, ve formě soukromoprávního 

sdružení osob, jejichž účelem je společné podnikání, a to v některé ze zákonem stanovených forem. 

2.1 Osobní statut společnosti 

V roce 1965 přijal Ústav mezinárodního práva ve Varšavě rezoluci o akciových 

společnostech (Sociétés Anonymes) v mezinárodním právu soukromém. Její preambule apelovala na 

to, aby byly společnosti podrobeny pravidlům jediného právního řádu. O více než 50 let později tyto 

úvahy stále neztratily na aktuálnosti. I dnes státy řeší dilema, jakým způsobem vybalancovat 

atraktivitu pro zahraniční společnosti při zachování koheze svých právních řádů46 a zároveň hledají 

východisko, podle kterého řádu se budou řídit otázky rozhodné pro vznik, právní povahu, 

způsobilost, jednání, vnější vztahy, změnu, právní osobnost a zánik společností47 obsahující určitý 

mezinárodní prvek. Za tímto účelem identifikovaný právní řád označujeme jako osobní statut 

společnosti, nebo také lex personalis48. 

                                                      
45 Družstva nebudou předmětem této práce, ačkoliv se přikláním k názoru, že rozdělovat obchodní společnosti 

a družstva do rozdílných kategorií podle fixního a variabilního kapitálu je překonané s ohledem na potlačení 

kritéria fixního kapitálu u obchodních společností určených k investování (SICAV a komanditní společnost na 

investiční listy). 
46 JAFFERALI, Rafaël. L’application du droit belge aux sociétés de droit étranger. Une esquisse des contours 

de la lex societatis. R. D. C. 2004/8 – Octobre 2004, Larcier, str. 765. 
47 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Právo mezinárodního obchodu. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 56. 
48 Pro terminologický pořádek je třeba uvést, že alternativní pojem lex societatis, nebo též společenský statut, 

se kterým je možné se taktéž setkat, bývá považován za vhodnější označení namísto lex personalis pro svůj 

údajný širší rozsah otázek a navazovacích skutečností, které jsou pro společnost směrodatné. Jak však uvádí 

Pauknerová, oba pojmy jsou použitelné, nicméně pojem osobní status je u nás již zaveden jako terminus 

technicus. Z těchto důvodů ve své práci upřednostním pojem osobní statut. Pro srovnání viz PAUKNEROVÁ, 

Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 29. 
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Východiska pro určení osobního statutu se v jednotlivých státech liší. V různých kolizních 

úpravách dochází ke střetávání dvou tradičních principů určování legis personalis - principu 

inkorporačního a principu sídla. Princip inkorporační za rozhodný právní řád považuje právní řád 

státu, podle kterého společnost vznikla. Oproti tomu princip sídla jej určuje podle skutečného, 

faktického sídla společnosti, kterým rozumíme místo, v němž je vykonávána její hlavní, ústřední 

správa (siège social, place of business) 49 . Tento dualismus pak úzce souvisí se smluvním a 

institucionálním hlediskem, který byl rozebrán již v bodě 2 této práce. 

Výrazné rozdíly mezi oběma principy určování osobního statutu společnosti je možné 

pozorovat u otázek přeshraničního přemisťování sídla. Inkorporační princip umožňuje platně 

zřízeným společnostem přemístění sídla do jiného státu, aniž by tato ztratila svou identitu. Tak je 

tomu bezvýhradně tehdy, jedná-li se o přemístění mezi dvěma státy vycházející z principu 

inkorporace. Oproti tomu, princip sídla zachování identity při přemístění sídla zásadně neumožňuje. 

Je tak potřeba společnost v místě původu zrušit a znovu založit v cílové destinaci dle lokálních 

právních předpisů50. 

Závěrem této kapitoly je třeba říci, že ani jeden, ani druhý princip se nevyskytuje bez toho, 

aniž by obsahoval prvky principu antagonistického a oba principy se tak tímto způsobem navzájem 

korigují51 . Z této perspektivy, kolize různých úprav práva společností jsou odrazem rozličných 

přístupů právních kultur k socio-ekonomické roli společnosti52. 

2.1.1 Státní příslušnost společnosti 

Státní příslušnost právnických osob je oproti osobám fyzickým vnímána dvousmyslně. Ve 

smyslu prvním je příslušností myšlena státní příslušnost ve smyslu kolizního práva, jež můžeme po 

určitém zjednodušení ztotožnit s osobním statutem vysvětleném v předchozím bodě. Ve smyslu 

druhém je pak na státní příslušnost nahlíženo ve smyslu práva cizineckého, jehož cílem je stanovit, 

zda se jedná o subjekt tuzemský, či cizí 53 . Normy upravující cizinecké právo nejsou normami 

kolizními, ale obsahují vlastní materiálněprávní obsah, jímž pro zahraniční subjekt zavádí zvláštní, 

cizinecký režim. Státní příslušnost ve smyslu kolizního i cizineckého práva se může překrývat, avšak 

                                                      
49 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 252. 
50 PAUKNEROVÁ, Monika. Kolizněprávní úprava obchodních společností. Právní rozhledy. 2005, č. 7, str. 

245. 
51 Ibid, str. 245. 
52 EBKE, Werner F. The European Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Überseering, Inspire Art and 

Beyond. European Business Law Review. 2005, roč. 16, str. 15. 
53 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 34. 
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v režimu českého práva tomu tak není. Oba přístupy je třeba striktně rozlišovat. Státní příslušnost 

tak bude v této práci ztotožňována výhradně s normami cizineckého práva reprezentovanými 

ustanovením § 26 ZMPS nebo ekvivalentním ustanovením § 3024 odst. 1 OZ. 

Státní příslušnost je zejména důležitá pro diferenciaci zahraničních společností od 

společností tuzemských pro potřeby aplikace upravených pravidel regulujících specifika postavení 

zahraničních osob při podnikání a v dalších právních odvětvích, jejichž modifikaci zákonodárce 

považoval za nutnou (ochrana bonos mores, veřejného pořádku, pracovní právo, živnostenské právo, 

specifická kvalifikace pro udělení koncese, omezení účasti zahraničních osob na právnických 

osobách s určitým předmětem činnosti apod.). 

2.1.2 Uznání zahraniční společnosti 

Ještě před tím, než se začneme zabývat bližšími okolnostmi fungování zahraniční 

společnosti, jejíž existenci právní řád v místě inkorporace uznává, je logické, že jako první musí být 

vyřešena otázka, zda její existenci uzná i vnitrostátní právní řád54, kde si společnost přeje vykonávat 

svou činnost a stane-li se tak, jaký postup pro to zvolí. Stručněji řečeno, je třeba zodpovědět otázku, 

za jakých okolností může společnost s právní osobností podle zahraničního práva vystupovat jako 

právní subjekt v jiném státě 55 . L. Lévy definuje uznání společnosti jako „přijetí existence 

zahraničního právního subjektu (fyzické či právnické osoby) na území daného státu“56, nicméně hned 

zpočátku je třeba upozornit, že k pojetí uznání není přistupováno ve všech státech shodně. 

Obecně lze říci, že stejně jako u státní příslušnosti i v případě uznání rozlišujeme uznání ve 

smyslu kolizněprávním a ve smyslu cizineckého práva 57 . Ve smyslu kolizněprávním je uznání 

svázáno s kolizní normou odkazující na lex societatis, spíše než na lex fori58. Uznání jako takové je 

pak „respektování skutečnosti, že společnost podle rozhodného cizího práva vznikla a má právní 

způsobilost“59, tedy o existenci společnosti rozhoduje její osobní statut60.  

                                                      
54 GOLDMAN, Berthold. Le projet de convention entre les États membres de la CEE sur la réconnaissance 

mutuelle. des sociétés et personnes morales. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 

Privatrecht 1967, str. 205. 
55 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 51. 
56 Volně přeloženo z LÉVY, Laurent. La nationalité des sociétés. Thèse Paris, LGDJ, 1984, str. 51. 
57 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 52. 
58 Ibid, str. 10. 
59 Ibid, str. 52. 
60 Typické pro Německo, uplatňuje se i u nás, viz dále. 
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Uznání ve smyslu „cizineckoprávním“ ve své ryzí formě pak představuje jistý projev 

merkantilistické doktríny, která vznik a udělení právní způsobilosti společnosti vnímala jako udělení 

koncese státem svého původu. Tuto koncesi pak ostatní státy musely explicitně uznat61. V dnešní 

době byla merkantilistická přísnost opuštěna, avšak princip zůstává stejný. Uznání ve smyslu 

cizineckého práva se odvíjí od platného vzniku (obdržení koncese, řádné registrace) v zahraničním 

státě. Takové uznání je tím pádem „vlastně uznání účinků cizího výsostného aktu“62. Jak bude 

nicméně ukázáno v kapitole 4.1 zabývající se judikaturou SDEU, tento přístup k uznávání 

společností neměl, nemá a nebude mít na růžích ustláno. 

V zájmu celistvosti pojednání o uznávání společností je nutné zmínit i pokusy o úpravu této 

problematiky v rámci mezinárodních smluv, přestože jejich reálný dopad je buď nulový (s ohledem 

na absenci vůle a poptávky po jejich uzavírání), nebo velmi malý. Proto se jimi ani zde nebudu 

zabývat do detailů. Jednou z takových smluv je Haagská úmluva o uznání právní subjektivity 

zahraničních společností, sdružení osob a nadací z roku 1956, která se pokoušela o prosazení 

mezinárodního uznávání veškerých sdružení osob bez ohledu na jejich charakter, nicméně reálný 

dopad není možné určit, vzhledem k tomu, že ještě nevstoupila v platnost a v současnosti se s tím ani 

nepočítá63. Další ze smluv stojící za zmínku je Úmluva EHS o vzájemném uznávání společností a 

právnických osob z roku 1968. Tato úmluva zvolila přístup, který „ve svém celkovém pojetí 

představuje kompromis mezi inkorporačním principem a principem sídla“64, avšak stejně jako její 

starší předchůdkyně z roku 1956 nevešla v platnost. Výčet uzavírá Štrasburská evropská úmluva o 

usazování společností z roku 1966. Jak dává znění tohoto odstavce tušit, mezinárodní náklonnost k 

uzavírání mnohostranných smluv na toto téma je velmi nízká. 

2.1.3 Inkorporační teorie 

Inkorporační princip či inkorporační teorie65 spojuje společnost s jurisdikcí, ve které byla 

založena a od této jurisdikce odvozuje i úpravu jejího vzniku, zániku, vnitřního uspořádání a dalších 

otázek, bez ohledu na to, že svou reálnou, byť i většinovou, činnost provozuje společnost v jiném 

                                                      
61 SANDROCK, O. Sitztheorie, Uberlagerungstheorie und EWG-Vertrag: Wasser, Ol und Feuer. Recht der 

Internationalen Wirtschaft. Heft 7. 1989, str. 507. 
62 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 52. 
63 Ibid, str. 63. 
64 Ibid, str. 65. 
65 Ve Francii „siège statutaire“, v Německu „Gründungstheorie“, v Nizozemí „incorporatieleer“. 
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státě66. Společnost založená podle inkorporačního principu je „výtvorem“ či „tvorem“67 právního 

řádu, v rámci něhož byla inkorporována. Proto jej není možné změnit, aniž by byla společnost 

rozpuštěna a znovu založena v jiné jurisdikci 68 . Po splnění předpokladů pro svůj vznik podle 

právního řádu osobního statutu je následně uznána všude69, což je logické s ohledem na to, že se i 

uznání předmětné společnosti bude řídit podle tohoto osobního statutu. Z hlediska procesního tím 

pádem může společnost žalovat a být žalována ve všech státech vyznávajících inkorporační princip70. 

Původ inkorporační teorie je spojován se systémem common law a obecněji se státy 

s liberálním přístupem k obchodu71. Velká Británie svými imperiálními ambicemi a rozšiřováním 

kolonií potřebovala takovou úpravu osobního statutu, která by zajišťovala mobilitu ekonomických 

subjektů napříč velmi rozlehlou říší, aniž by se společnosti musely zdlouhavě rušit a opětovně 

zakládat. Z Británie se tato teorie rozšířila nejen do bývalých kolonií, ale inspirovala i mnohé další 

jurisdikce. V současné době krom Velké Británie, USA, některých států Jižní Ameriky a Irska tuto 

teorii uplatňuje i Dánsko, Švýcarsko, Nizozemí, Rusko, Bulharsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko, 

Kypr, Malta, některé státy bývalé Jugoslávie a v neposlední řadě i Česká republika a Slovensko72. 

Téměř ve všech zemích ve výše uvedeném demonstrativním seznamu je princip inkorporační 

mitigován prvky principu sídla ve prospěch předpisů platných v místě faktického sídla společnosti73, 

přičemž zákonodárci členských států EU musí mít při tvorbě takových předpisů vždy na paměti 

svobodu usazování a ochranářský přístup SDEU74 při jejím narušení – s ohledem na judikatorní 

vývoj v EU je možné inkorporační teorii považovat za vítěze schizmatu mezi ní a teorií sídla. Je 

možné řici, že „svobodná volba místa založení společnosti výrazně prolamuje dosavadní legislativní 

                                                      
66 PANAYI, Christiana HJI. Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: 

Debunking Some Myths. Legal Studies Research Paper No. 26/2009. Queen Mary University of London, 

School of Law, str. 6. 
67 ROUSSOS, Alexandros, Realising the Free Movement of Companies, 12 European Business Law Review 

2001, Issue 1/2, str. 8. 
68 ALTINIŞIK, Ulvi. Free Movement of Companies within European Union. Ankara Bar Review 2012, str. 

105. 
69 Viz výstižně KNOBBE-KEUK, Brigitte. Umzug von Gesellschaften in Europa. Zeitschrift für das gesamte 

Handelsrecht 325. 1990: „Einmal anerkannt – überall anerkannt“ (jednou uznaná, všude uznaná). 
70 Pravidlo 155 v DICEY, Albert Venn, MORRIS, John Humphrey Carlile a COLLINS, Lawrence. Dicey and 

Morris on the conflict of laws. 13th ed. /. London: Sweet & Maxwell, 2000, str. 1107. 
71 DRURY, Robert. The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the „Delaware 

syndrome“. Cambridge Law Journal. 1998, roč. 57, č. 1, str. 182. 
72 Pro srovnání například RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international 

law: a European perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, Chapter 4, Part II. Dále GARCIA-

RIESTRA, Manuel. The Transfer of seat of the European company v Free establishment case law. 2004, 

European Business Law Review, str. 1295-1323 nebo PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním 

právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 72. 
73 Ibid, 72. 
74  Jak uvádí HANSEN, Jesper Lau. The Vale Decision and the Courts Case Law on the Nationality of 

Companies. European Company and Financial Law Review, 2013, str. 3, extrémní aplikace jednoho nebo 

druhého principu vedla SDEU pokaždé ke zmírnění škodlivých následků pro svobodu usazování. 
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monopol národních zákonodárců ve vztahu ke společnostem podnikajícím na území jejich 

působnosti.“75 

Inkorporační teorie poskytuje mnoho výhod a je velice atraktivní z právních i ekonomických 

důvodů76. Snadná a rychlá identifikace osobního statutu poskytuje vysokou míru právní jistoty a 

předvídatelnosti77. Mimo výše uvedené přednosti je zajištěna i smluvní autonomie stran společenské 

smlouvy při volbě právního režimu společnosti, kterou společníci ocení zejména při přemístění sídla. 

Společnosti v režimu inkorporačního principu může volně přemisťovat své sídlo do cizích států bez 

ztráty právní subjektivity. Dokud formální sídlo zůstane ve státě inkorporace, osobní statut 

společnosti je s tímto státem spjat, což je jednou z největších výhod inkorporační teorie78 . Pro 

společnost je tak velkým přínosem, když může profitovat z podřízenosti právnímu řádu, který 

důvěrně zná. Atraktivitu zvyšuje i fakt, že výhody, až na drobné překážky, jsou aplikovány 

obousměrně jak na domácí, tak na zahraniční společnosti. Jak velice výstižně uvádí Vlas, „tato teorie 

je oproti teorii sídla lépe vybavena k tomu, aby splnila moderní komunikační standardy společností: 

ty mohou přebývat výhradně ve „virtuálním kontextu“ (na internetu), pokud splní podmínku řádného 

vzniku v souladu se svým inkorporačním statutem, a to přestože management společnosti a kontrolní 

centrum mohou být odříznuty od „reálného“ světa.“79 

Uvedené výhody se však mohou stát zároveň i stinnými stránkami inkorporační teorie. 

Svoboda volby právního řádu často vede k situacím, kdy osobní statut společnosti nemá žádný vztah 

k regulované matérii80. Objevily se názory, že by společnost vzhledem ke své specifické právní 

povaze měla být regulována převážně kogentními ustanoveními a že analogie ke svobodě volby 

práva v kolizním právu smluvním, které se pohybuje především v režimu dispozitivním, je tím 

pádem neospravedlnitelná81. S tímto názorem se není možné ztotožnit a argument, že na rozdíl od 

originárních společníků nemohou pozdější věřitelé a nabyvatelé podílů k volbě práva ničeho namítat, 

není validní. Jak uvádí Beitzke, volbou osobního statutu společnosti společníci nevolí rozhodné 

                                                      
75 DĚDIČ J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co všechno se po 1. květnu změnilo? Bova 

Polygon, 2004, str. 49. Detailněji pak v kapitole 4.1 této práce. 
76  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 17. 
77 DRURY, Robert. The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the „Delaware 

syndrome“. Cambridge Law Journal. 1998, roč. 57, č. 1, str. 168 a násl. 
78 PANAYI, Christiana HJI. Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: 

Debunking Some Myths. Legal Studies Research Paper No. 26/2009. Queen Mary University of London, 

School of Law, str. 7. 
79 VLAS, P. Rechtspersonen (praktijkreeks IPR). Kluwer, Deventer 1999, str. 8. 
80 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 73. 
81 Ibid, 73. Pauknerová cituje předního odborníka na mezinárodní právo společností v Německu Großfelda. 
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právo per se, ale zakládají novou skutkovou podstatu82, se kterou mohou na základě svobodné volby 

eventuální věřitelé i zájemci o akvizici podílu interagovat. Beitzke dále upozorňuje, že u deliktů není 

ve většině případů možné mluvit o svobodné volbě poškozeného s delikventem interagovat83. Téměř 

každý právní řád nicméně na závazky ex delicto reaguje zavedením různých ochranářských prvků84. 

Snadné přemístění sídla může za určitých podmínek způsobit složité kolizní situace, při 

kterých dochází ke spojení pravidel různých právních řádů85. Typickým příkladem takové kolizní 

situace je přemístění sídla společnosti, jejíž formu cílový stát nezná. Většina států jako odpověď 

zavádí jisté prvky principu sídla. Výjimkou není ani české právo. To v § 138 OZ a v § 384a ZPře 

podmiňuje přemístění sídla zahraniční společnosti změnou právní formy na formu, kterou Česká 

republika uznává a zároveň vyžaduje, aby se vnitřní právní poměry po změně formy řídily českým 

právem. Podobnými úpravami reagují i jiné právní řády s úmyslem ochránit právní jistotu ve svém 

právním prostředí. 

Dále je třeba zvážit i kvalitativní aspekty volby osobního statutu. Tlak tržní soutěže 

pochopitelně vede společnosti k výběru nejvhodnějšího místa, které je s to poskytnout nejvýhodnější 

podmínky pro výkon činnosti a odvod daní, či benevolentní právní regulaci a absenci 

administrativních překážek. Společnosti tak profitují z výhodné nabídky určitých států a vzhledem 

ke snadnému přemístění reálného sídla zajištěném specifiky inkorporačního principu následně umístí 

svůj management nebo výkon činnosti do státu, který obdobné výhody jinak neposkytuje. Tento efekt 

je pojmenován podle amerického státu Delaware, jehož právní řád dosáhl takové popularity u 

amerických i zahraničních společností86, že po něm byl pojmenován mezinárodně užívaný termín - 

Delaware syndrom87. Rammeloo jej označuje jako jakýsi „krysí závod“88 mezi jednotlivými státy o 

                                                      
82  BEITZKE, Günther. Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Personen-, 

Familien- und Erbrechts. Vorgelegt im Auftrag der 1. Kommission des Deutschen Rates für internationales 

Privatrecht. Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht Bd. 30. Tübingen. Mohr, 1981, str. 

113-114. 
83 Ibid, str. 114. 
84 Většinou se jedná o prvky principu sídla. Více na toto téma  kapitola 2.2.1 této práce. 
85 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 79. 
86 Podle BEBCHUK, Lucian A. Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition 

in Corporate Law. 105 Harvard Law Review 1992, str. 1437, „Delaware je v současné době sídlem více než 

poloviny všech Fortune 500 společností a více než čtyřiceti procent všech společností kotovaných na 

Newyorské burze. To je také hlavní cíl společností, které se zde inkorporují: Delaware přilákal osmdesát dva 

procent veřejně obchodovaných společností, které byly reinkorporovány v posledních třech desetiletích a 

devadesát procent  společností kótovaných na Newyorské burze, které byly reinkorporovány v letech 1927 a 

1977.“ 
87 V této práci bude používáno pojmů Delaware syndrom a Delaware efekt bez rozdílu. 
88  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 19. 
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to, kdo dosáhne co nejlaxnějšího 89  právního režimu pro společnosti. A tak stejně jako jsou 

společnosti tlačeny trhem, aby optimalizovaly své právní řády, tlačí i státy makroekonomické důvody 

do „race to the bottom“90, tedy závodů na dno, v nichž se státy podbízejí a předhánějí, aby přilákaly 

investory, které podrobí svým daním a které zvýší lokální zaměstnanost. 

Státy účastnící se závodů ke dnu přitahují velké množství společností, jimž inkorporační 

teorie umožňuje snadný transfer svého reálného sídla. Společnosti typu Delaware se tak šíří i do 

států, které si nepřejí se těchto závodů účastnit. Takové společnosti se formálně jeví jako zahraniční, 

neboť oficiálně sídlí mimo území státu reálného sídla, nicméně v místě statutárního sídla, jehož 

benevolentním řádem se řídí, obvykle neprovádějí žádnou nebo minimální činnost. Často jsou zde 

schopny přijímat pouze poštu – tzn. „letterbox companies“ 91 . Pro tyto společnosti je s jistým 

nádechem opovržení používán pojem „pseudo – foreign corporations“, neboli formálně zahraniční 

společnosti92. Výhody plynoucí z „laxních“ právních řádů ve finále mohou pro společnost znamenat 

i pokles prestiže a důvěry v její fungování. To je ostatně seznatelné i z obecně nedůvěřivého přístupu 

ke společnostem z offshore93 jurisdikcí, které jsou důkazem, že omezí-li stát svá právní pravidla 

přespříliš, může vyvolat efekt přesně opačný. 

Skutečnost, že odpůrci inkorporační teorie a jejích důsledků pochází převážně ze zemí teorie 

sídla, asi nikoho nepřekvapí. Z pohledu autora je však obcházení striktnějšího domácího práva 

společností jen přirozeným důsledkem fungování kapitalistického světa, kdy právo silnějšího (a 

lepšího) likviduje slabé články a alokuje kapitál (v našem případě společnosti) směrem k lépe 

performujícím. Stejný princip je možné sledovat i u právních řádů. Ty z nich, jež implementovaly 

fungující prvky, přitahují více „klientů“ v podobě inkorporacechtivých společností. V této 

souvislosti je možné mluvit o tzv. forum shopping či statute shoppping, neboli soutěži právních 

řádů 94 . Dle názoru autora je nutné neopomínat i druhou stranu mince, a tou je vysoká 

pravděpodobnost zavedení zdravé soutěže mezi právními řády, tedy antagonistickým závodem „race 

                                                      
89 Disentující stanovisko soudce Brandeis J. in Loius K. Liggett Co. v. J. M. Lee 288 US 517 (1933), 77 L ed. 

3, str. 558 a násl.: „the race was not one of diligence but of laxity“, tedy „nebyl to závod pečlivosti, ale laxnosti“. 
90 Poprvé použito v CARY, William L. Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware. The Yale 

Law Journal, Vol. 83, No. 4. Březen, 1974, str.. 666. Volně přeloženo jako „závody ke dnu“. 
91 PANAYI, Christiana HJI. Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: 

Debunking Some Myths. Legal Studies Research Paper No. 26/2009. Queen Mary University of London, 

School of Law, str. 8. 
92 DĚDIČ J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co všechno se po 1. květnu změnilo? Bova 

Polygon, 2004, str. 42. 
93 Stát, ve kterém jsou mimořádně daňově zvýhodněny zahraniční společnosti. Často se vyznačují race to the 

bottom přístupem ke svému právnímu řádu, případně anonymizací nebo přímo neexistencí obchodního 

rejstříku. 
94 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 200 DĚDIČ J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co 

všechno se po 1. květnu změnilo? Bova Polygon, 2004, str. 50. 
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to the top“95, závodem k vrcholu. Z tohoto úhlu pohledu se o Delaware efektu dá mluvit i jako o „law 

beauty competiton“96. 

2.1.4 Teorie sídla 

Teorie sídla 97  při určování osobního statutu klade, oproti teorii inkorporační, důraz na 

skutečné sídlo společnosti (siège réel). Sídlo jako kolizní kritérium nicméně nebývá vykládáno zcela 

identicky 98 . Německý Nejvyšší soud za sídlo považuje místo, kde „jsou realizována základní 

manažerská rozhodnutí o každodenních obchodních aktivitách99“. Jindy je sídlem společnosti místo, 

kde se nachází její hlavní správa (Sitz der Hauptverwaltung), vedení společnosti (lieu de la 

direction), středisko provozu (centre d´exploitation), hlavní místo podnikání (principal place of 

business) nebo místo, kde jsou přijímána základní rozhodnutí společnosti100. 

Obecně lze říci, že hlavním kritériem pro určení osobního statutu je místo, se kterým je 

společnost spjata nejsilněji a který je nejvíce ovlivňován její aktivitou, což právní řád tohoto místa 

podle teorie sídla předurčuje k tomu, aby byl nejvhodnější volbou rozhodného práva pro vnitřní a 

vnější záležitosti společnosti101. Přístup této teorie je označován jako „objektivní test rozhodného 

práva“ 102. To znamená, že rozhodnutí společníků o umístění sídla společnosti do určitého státu je 

pro osobní statut společnosti nerozhodné, a to i v případě, že jej uvedou ve společenské smlouvě 

(zakladatelské listině) či ve stanovách. Lex personalis společnosti se určí objektivně v místě 

s nejbližším vztahem k faktické činnosti společnosti, přičemž je potlačena autonomie volby 

společníků. Ve světle výše uvedeného tak společnost založená a mající sídlo v jednom státě, avšak 

vykonávající činnost ve státě aplikující princip sídla, by při striktní aplikaci pravidel tohoto principu 

nebyla ultima ratio uznána103 a její společníci by byli zbaveni jednoho z nejdůležitějších benefitů 

                                                      
95 Ibid, str. 55. 
96 DRURY, Robert. The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the „Delaware 

syndrome“. Cambridge Law Journal. 1998, roč. 57, č. 1, str. 184. 
97 Theorie du siège réel ve Francii, sitztheorie v Německu, Real Seat Theory v Anglii, leer van de werkelijke 

zetel v Nizozemí. 
98 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 80. 
99 Německý Nejvyšší soud (Bundesgerichtshof) v Rozsudku z 21. března 1986, Německo, (1986) 97 BGHZ 

269, 272. 
100 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 81. 
101 GROßFELD, B. Praxis des Internationalen Privat- und Wirtschaftsrechts – Rechtsprobleme multinationaler 

Unternehmen. Reinbek bei Hamburg 1975, str. 46. 
102  „Objective proper law test“ v RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private 

international law: a European perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 11. 
103 Těžko si lze představit striktní dodržování aplikace tohoto pravidla při dnešní globalizaci trhu. Neuznání 

společnosti je ostatně velmi vzácné. Teorie sídla bývá zmírňována prvky teorie inkorporační a naopak. Státy 

vyznávající princip sídla aplikují buď speciální kolizní úpravu, nebo přímé normy, aby drakonické důsledky 
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společnosti - omezeného ručení 104 . Z toho vyplývá zcela zásadní překážka při přeshraničním 

přemístění sídla, jež bez likvidace společnosti a jejího opětovného založení není možné. Kontinuita 

existence společnosti je tak narušena a jak bude vysvětleno níže, tato nevýhoda principu sídla je 

v kolizním kurzu se současnou judikaturou SDEU. 

Oproti principu inkorporačnímu musí společnosti v režimu principu sídla splnit ještě další 

dodatečné podmínky, aby byla společnost právně způsobilá. Kvůli silné ochranářské funkci si státy 

teorie sídla vyhrazují aplikovatelnost svých právních řádů a uznatelnost takových forem společností, 

které samy znají nebo které na své území připustit chtějí. Mimo založení v souladu s předpisy místa 

své registrace je tak ještě dodatečně vyžadováno, aby měla společnost své faktické sídlo na území 

sídla formálního105 (není-li stanovena výjimka). Princip sídla je dvousečným ostřím, které svá rigidní 

pravidla uplatňuje jak na zahraniční společnosti s faktickým sídlem na jejich území, tak i na 

společnosti domácí106. 

V současném globalizovaném světě, kdy se národní vnímání států pomalu blíží k označení 

„překonáno“ a kdy multinárodní společnosti provozují prakticky volně přeshraniční obchod se zdá, 

že teorie sídla neposkytuje dostatečné odpovědi na tento fenomén107. Doktrína teorie sídla vychází 

z velmi rozlišného historicko-politického ovzduší, kdy invaze zahraničních ekonomických subjektů 

byla vnímána jiným, veskrze negativním, způsobem. V 19. století se Belgie snažila čelit „invazi“ 

francouzských společností a Francie společností anglických, vzhledem k anglické liberální úpravě 

práva společností. Z tohoto důvodu začaly státy zavádět ochranné a obranné prvky, které by 

zabránily zneužívání vůle stran a rozšířily kontrolu i na zahraniční subjekty 108 . Drobnig tyto 

protekcionářské státy označuje jako „Wächteramt“ 109 , tedy ve volném překladu poručnické či 

opatrovnické autority (úřady). Autor je silně přesvědčen, že ve své čisté podobě je teorie sídla 

                                                      
principu sídla zmírnily, viz například WYMEERSCH, Eddy. The Transfer of the Company’s Seat in European 

Company Law. ECGI - Law Working Paper No. 8/2003, str. 12-13. 
104  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 11. 
105 Pro srovnání PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 1998, str. 81. 
106 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 36 a RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations 

in private international law: a European perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 12. 
107  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 12. 
108 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 82. 
109  DROBNIG, Ulrich: Gemeinschaftsrecht und internationales Gesellschaftsrecht. "Daily Mail" und die 

Folgen, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht. Heymanns Werlag, Koln, 1991, str. 

326. 
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reliktem upínajícím se ke kontrole zahraničních subjektů a jeho budoucnost spatřuje především jako 

korektiv teorie inkorporační, ať už je nebo není plnohodnotnou koncepcí mnoha států. 

Princip sídla je uplatňován zejména v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Řecku, 

Portugalsku, Belgii, Lucembursku, Polsku, Rumunsku a v Litvě110. Jsou to státy, které upřednostňují 

aplikaci svého právního řádu a svých socio-ekonomických zájmů na „své“ společnosti, kladouce 

důraz na ochranu určitých politických nebo dokonce ústavně chráněných zájmů111. Žádný z těchto 

států však neuplatňuje tuto doktrínu v plném rozsahu. Různými úpravami mitigují drakonické 

důsledky. V některých případech státy povolují vnitrostátním společnostem mít svá faktická sídla 

v zahraničí, a to za použití metody odkazu (renvoi) a pouze za předpokladu, že faktické sídlo je 

přesunuto do státu uznávajícího inkorporační princip112. 

Není překvapením, že to, co vnímáme jako nevýhodu principu inkorporačního, považujeme 

antagonisticky jako výhodu principu sídla. Teorie sídla aplikuje výhradně právo státu, jež k ní má 

nejužší vztah (materiální těžiště činnosti společnosti) a nebýt problémů s identifikací faktického 

sídla, byla by vítaným utvrzením právní jistoty. Státy s principem sídla jsou schopny vyvíjet daleko 

efektivnější kontrolu nad entitami, které operují v rámci jejich jurisdikce113, což státům umožňuje 

chránit ty skupiny, které podle nich vyžadují zvýšenou úroveň ochrany. Jsou jimi primárně 

zaměstnanci, věřitelé či investoři, u nichž je argumentováno, že se snáze dokáží bránit podle pravidel, 

která znají114. Tyto pravidla pak platí na všechny společnosti na celém území státu stejně, čímž 

dochází k podpoře rovnosti a spravedlivé soutěže 115 . V neposlední řadě teorie sídla zabraňuje 

vyhýbání se právním řádům s přísnějšími pravidly a útěkům do delawarských států. Obecně lze říci, 

že Delaware efektu je díky principu sídla zabráněno. Při nesouladu faktického a formálního sídla 

                                                      
110  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 11-15 a PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v 

mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 83. 
111 EBKE, Werner F. The Real Seat Doctrine in the Conflict of Corporate Laws. International Lawyer 36. 2002, 

str. 1028. 
112 Po úvaze je nutno říci, že takový přístup zanechává poněkud hořkou pachuť. Státy s konceptem principu 

sídla tak de facto parazitují na státech principu inkorporačního a v textu diskutovaná dvousečnost se tím pádem 

mění pouze na jednostranný alibistický protekcionismus. 
113 WYMEERSCH, Eddy. The Transfer of the Company’s Seat in European Company Law. ECGI - Law 

Working Paper No. 8/2003, str. 4. 
114 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 85. 
115  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 14. 
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delawarské společnosti riskují automatickou aplikaci sankce neplatnosti nebo fikce jiné právní formy 

nezajišťující omezené ručení116. Teorie sídla má tak preventivní, samoregulační účinek117. 

Apel teorie sídla na faktické sídlo je poměrně problematický v situaci, kdy jednotlivé státy 

této teorie nemají stejná pravidla pro jeho určení. I kdyby tyto pravidla měly, je diskutabilní, zda 

spojení společností pouze s jedním místem je reálné, když mnohé nadnárodní společnosti mají 

decentralizovanou správu a výkon činnosti na několika místech, nebo tyto místa průběžně mění. 

Nestabilita osobního statutu představuje vážnou hrozbu, a to ve finále i pro zájmy, které se princip 

sídla snaží chránit118. Vzhledem k tomu, že reálně dochází k provozování činnosti zahraničních osob 

s formálním sídlem jinde, než sídlem faktickým, vzniká určitá právní nejistota a obavy ze sankce 

neplatnosti nebo neexistence, pomocí níž postihuje teorie sídla takové společnosti. Přitom neplatnost 

postihuje jak samotnou společnost, tak i její věřitele, kteří nemohou uplatnit své procesní nároky 

v místě neuznání a musí se za zvýšených nákladů obracet na stát inkorporace119. Tento problém je 

však řešen pomocí pravidel zásadně zmírňujících negativní dopady této koncepce. Krom 

mezinárodních konvencí (převážně bilaterálních) s přednostní aplikovatelností před národním 

právem, na jejichž základě si státy upravují bližší podmínky uznávání120, vkládají jednotlivé státy do 

svých právních řádů též prvky inkorporační teorie a speciální přímé normy mezinárodního práva 

soukromého. Zavádí se tak, mimo jiné, vyvratitelná domněnka lokalizace faktického sídla v místě 

sídla zapsaného či uznání společnosti s vnitrostátně neznámou formou jako útvaru vzniklého 

smluvním ujednáním stran. Na jednání takové entity se nicméně nahlíží jako na jednání fyzické 

osoby, je-li entita jednočlenná, nebo jako na jednání společníků společnosti bez právní subjektivity 

(společnost civilního práva, případně veřejná obchodní společnost)121. Mimo přímých norem jsou do 

právních řádů států s principem sídla vkládány i normy kolizní (často se vztahem k teorii 

inkorporační), avšak je diskutabilní, zda je do nich vůbec možné obsáhnout všechny relevantní 

                                                      
116 Platí zejména v Německu. 
117 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 84. 
118 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 37. 
119 Viz Tribunal correctionnel de la Seine, 10e ch. z 2. července 1912 ve věci The Moulin Rouge, Attraction 

limited. 
120  S tímto počítal článek 293 SES, viz např. GARCIA-RIESTRA, Manuel. The Transfer of seat of the 

European company v Free establishment case law. 2004, European Business Law Review, str. 1295-1323. 
121 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 36. 
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faktory 122 . Zaváděním kolizních norem, které nějakým způsobem potlačí vnitrostátní právo 

společností, je nicméně zaplaceno ztrátou určité míry koherence právního řádu123. 

Poněkud obsoletní důraz na kontrolu u teorie sídla se zároveň jeví jako její největší slabina. 

Současná podoba mezinárodního obchodu je fakticky založena na vysoké míře mobility a, mimo 

výše uvedené problémy s identifikací místa sídla, její podnikání nemůže být trvale omezeno pouze 

na jeden trh124. Teorie sídla totiž neumožňuje zahraniční přemístění sídla při zachování identity 

společnosti125. Společníci jsou tím pádem nuceni společnost zlikvidovat a posléze znovu založit za 

hranicemi za cenu vysokým nákladů a opportunity costs 126 , nemluvě o naprostém přerušení 

kontinuity, čímž nastane prekérní situace, drží-li společnost nějaké patenty, licence, ochranné 

známky a jiné předměty práva duševního vlastnictví (problém je i s ohrožením obchodní firmy). To 

samé platí pro nutnost uzavření staronových závazků. Dle názoru autora je takový důsledek 

v naprostém rozporu se svobodou usazování EU a jde proti jejím integračním snahám. To ostatně 

dokazuje i judikatura EU127. 

2.1.5 Teorie kontroly 

Okrajově je třeba zmínit i další z kritérií určování osobního statutu. Tím je teorie kontroly, 

která však není považována za plnohodnotnou alternativu k principu inkorporačnímu a principu sídla 

a lze říci, že se uplatní pouze výjimečně. Teorie kontroly zpravidla vychází ze státní příslušnosti 

fyzických či právnických osob vykonávajících ve společnosti rozhodný vliv, podle níž se určí i 

rozhodný právní řád128. Těmito osobami mohou být například zakladatelé, společníci či členové 

některých orgánů. 

Nejvýznamnější vliv má teorie kontroly v dobách války, případně v jiných situacích 

politického kataklyzmatu, kdy je nezbytné kontrolovat činnost příslušníků znepřáteleného státu129. 

                                                      
122 Großfeld, Bernhard. Generalnorm (ein den tatsächlich Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage), Köln 1986, str. 192-204. 
123  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 15. 
124 Ibid, str. 14. 
125 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 87. 
126 Náklady obětované příležitosti, a to v mezidobí, kdy společnost nemůže vykonávat žádnou činnost, jelikož 

neexistuje. 
127 Viz kapitola 4.1 této práce. 
128 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Právo mezinárodního obchodu. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 57. 
129 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 95. 
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A. Prujiner odlišuje mezi navazováním („rattachement“) právním u teorie inkorporační a sídla a 

navazováním politickým, které spojuje s teorií kontroly130. 

Navzdory velmi omezenému využití principu kontroly jej můžeme nalézt v  platné právní 

úpravě některých států, včetně České republiky. Jedná se zejména o ekonomické sektory se 

strategickým významem pro stát, kdy je vyžadována buď úplná, nebo omezená účast státních 

příslušníků. Příkladem může v současné době posloužit americký Výbor pro zahraniční investice131, 

který kontroluje a eventuálně zakazuje investice zahraničních subjektů. Obdobnou funkci plní i 

německé Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie132. V České republice platí zákon č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem nebo zákon č. 69/2010 Sb., o 

vlastnictví letiště Praha Ruzyně, oba omezující účast zahraničních investorů z bezpečnostních a 

strategických důvodů. V celé EU pak platí nařízení č. 1008/2008 o společných pravidlech pro 

provozování leteckých služeb ve Společenství133, kterým se stanoví, že členské státy nebo jejich 

státní příslušníci musí ovládat více než 50% provozovatele leteckých služeb. 

2.2 Sbližování teorií 

Jak vyplývá z výše uvedených analýz jednotlivých teorií a z neúspěchu mezinárodních 

pokusů o uzavření jakýchkoliv smluv na toto téma134, nepodařilo se prozatím obě teorie usmířit. 

Uznávání zahraničních společností je z pohledu obou teorií tvrdohlavé „ber vše, nebo nic“135. Drury 

k tomuto statu quo trefně dodává, že „všechny státy se shodnou na potřebě (…) jediného rozhodného 

práva, avšak již nejsou schopny se dohodnout na spojovacím faktoru, který by napojil společnosti na 

určitý právní systém.136“ Jednou z hlavních překážek stále přetrvává skutečnost, že státy teorie sídla 

jsou pevně přesvědčeny, že pouze jejich systém jim zajistí dostatečnou ochranu před Delaware 

syndromem. Jediné, na čem se oba koncepty v podstatě shodnou, je povinnost společnosti být řádně 

založenou v souladu s pravidly právního řádu, se kterým je společnost spojena, přičemž se zásadně 

rozchází v otázce charakteru tohoto spojení. Odpovědí na uvedené schizma měly být následující 

                                                      
130 PRUJINER, Alain. La personalité morale et son rattachement en droit international privé. Les Cahiers de 

Droit, 1990, str. 1068. 
131 Zaveden zákonem o zahraničních investicích a národní bezpečnosti z roku 2007 („Foreign Investment and 

National Security Act of 2007“). 
132 Zavedeno německým zákonem o zahraničním obchodu a platbách („Außenwirtschaftsgesetz“). 
133 Článek 4 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008, o 

společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství. 
134 Úmluva EHS o vzájemném uznávání společností a právnických osob z roku 1968, Evropská úmluva o 

usazování společností z roku 1966, Haagská úmluva o uznání právní subjektivity zahraničních společností, 

sdružení osob a nadací z roku 1956. 
135  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 20. 
136 DRURY, Robert. The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the „Delaware 

syndrome“. Cambridge Law Journal. 1998, roč. 57, č. 1, str. 168. 
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koncepty. S ohledem na stále trvající neutěšený stav je nicméně jisté, že finální, všeobjímající řešení 

ani jeden z nich nepřinesl. Jak nicméně uvidíme v kapitole 4 této práce, v EU díky judikatuře jasně 

vyhrává teorie inkorporační. 

2.2.1 Prvky teorie sídla ve státech inkorporační teorie 

Krom Velké Británie, USA, některých států Jižní Ameriky a Irska uplatňuje inkorporační 

teorii i Dánsko, Švýcarsko, Nizozemí, Rusko, Bulharsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko, Kypr, 

Malta, některé státy bývalé Jugoslávie a v neposlední řadě i Slovensko. S ohledem na limitovaný 

rozsah této práce se zaměříme pouze na některé z nich, respektive na přítomnost vybraných prvků 

principu antagonistického v jejich právních řádech, zmírňujících negativní dopady při striktním 

použití výhradně jedné z teorií navázání. 

USA jako kolébka statute shopping mezi členskými státy federace a státy jako Delaware či 

New York se svými benevolentními systémy jsou vhodným kandidátem na první příčku této analýzy, 

mimo jiné i díky velmi rozvinuté doktríně na předmětné téma. Liberální přístup inkorporační teorie 

si vyžádal omezení v některých z amerických jurisdikcí a tvorbu kolizních pravidel pro jednání 

s pseudo-zahraničními společnostmi137 , stejně jako hmotněprávních norem a jiných ochranných 

mechanismů138. Typickým příkladem je slavný případ Western Airlines Inc. v. Sobieski139, po jehož 

rozhodnutí začalo množství států zavádět zákony (statutes), které do své úpravy zakomponovaly 

normy s působností i na zahraniční společnosti s podstatným vztahem k danému státu140. Mimo výše 

uvedený judikát existuje i poměrně velké množství případů, kdy došlo k aplikaci místního práva na 

pseudo-zahraniční společnosti nebo naopak k neaplikaci práva místa inkorporace s odvoláním na 

nesoulad s místním veřejným pořádkem. Příkladem může být nepřiznání stejného rozsahu 

omezeného ručení obcházejícího ustanovení o ochraně věřitelů v místě výkonu činnosti, kontrola 

účetnictví, či výše základního kapitálu v souladu s lokální legislativou, který musí být navíc 

v dostatečné výši splacený, jako tomu bylo v případě Cleaton v. Emery141, kdy soud rozhodl o 

                                                      
137  Zahraniční společnosti, jež se formálně jeví jako zahraniční, neboť oficiálně sídlí mimo území státu 

vykonávající nicméně veškerou činnost v tomto státu a z jeho území jsou také řízeny. Pro srovnání viz DĚDIČ 

J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co všechno se po 1. květnu změnilo? Bova Polygon, 

2004, str. 41-42 nebo LATTY, Elvin R. Pseudo-Foreign Corporations. The Yale Law Journal, Vol. 65, No. 2, 

prosinec 1955, str. 137 - 173. 
138 DRURY, Robert. The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the „Delaware 

syndrome“. Cambridge Law Journal. 1998, roč. 57, č. 1, str. 182. 
139 California District Court of Appeal, Western Airlines Inc. v. Sobieski, 191 Cal. App. 2d 399, 12 Cal. Reptr 

719 (2d Distr., 1961). 
140 Podstatný vztah je určován rozličnými faktory, mezi kterými je např. průměr majetkového, mzdového a 

obchodního faktoru ve státě, státní příslušnost akcionářů apod. Více viz PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti 

v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 78. 
141 Kansas City Court of Appeal, Cleaton v. Emery 49 Mo. App. 345 (K. C. Ct. App. 1892). 
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neomezeném osobním ručení společníků. Jak nicméně uvádí Latty, tato pravidla se uplatní pouze ve 

výjimečných a opodstatněných případech142. 

Švýcarsko je zvláštním případem. Od 1. ledna 1989 je účinný federální zákon o 

mezinárodním soukromém právu, který změnil tradiční způsob navazování z teorie sídla na teorii 

inkorporační. I tak si Švýcarsko zachovalo jisté ochranářské prvky principu sídla. Za zmínku stojí 

článek 158 švýcarského zákona o mezinárodním soukromém právu, který stanoví, že „společnost se 

nemůže dovolat omezení zástupčího oprávnění svého orgánu nebo zástupce, jež není známo právu 

místa, ve kterém má smluvní strana místo výkonu činnosti nebo své běžné sídlo nebo bydliště, 

s výjimkou kdy tato smluvní strana byla s těmito omezeními seznámena nebo o nich vědět mohla a 

měla“ a zvláště článek 159: „Je-li činnost společnosti zřízené podle cizího práva řízena v nebo ze 

Švýcarska, odpovědnost osob jednajících jménem společnosti se řídí švýcarským právem. 143“ 

Níže se přesuneme k právní úpravě členských států EU, která však bude zestručněná 

s ohledem na harmonizaci práva Evropskou unií144 a judikaturou SDEU rozebírané v pozdější části 

této práce. 

Navzdory velice liberální úpravě uznávání společností v právnám řádu Velké Británie byla 

jistá omezení zachována. Ukázkou takové restrikce je požadavek, aby se všechny „zámořské“ 

(overseas) společnosti vykonávající činnost ve Velké Británii registrovaly v rejstříku společností 

v souladu s ustanoveními Companies Act 2006 145  a předložily své účetnictví, zakladatelské 

dokumenty, seznam osob s oprávněním jednat za společnost a osob vedoucích účetnictví a adresu 

osoby s bydlištěm ve Velké Británii oprávněné a schopné přijímat soudní obsílky a výzvy. 

Nizozemí se dlouhou dobu potýkalo s problémy, kdy společnosti obcházely lokální právo 

inkorporací ve Velké Británii. Nizozemský zákonodárce na tuto skutečnost reagoval zavedením 

některých ochranných prvků, například, jak píše Rammeloo, „ustanovení práva společností a práva 

pracovního upravující výroční zprávy a zprávy auditora (…), ukládající povinnost vést účetnictví 

všem osobám, které podnikají, a to i osobám zahraničním146“. 

                                                      
142 LATTY, Elvin R. Pseudo-Foreign Corporations. The Yale Law Journal, Vol. 65, No. 2, prosinec 1955, str. 

140-141. 
143 Švýcarský zákon o mezinárodním soukromém právu 1987 je dostupný na: http://www.andreasbucher-

law.ch/images/stories/pil_act_1987_as_amended_until_1_7_2014.pdf. 
144 Například jedenáctá směrnice Rady č. 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček 

vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu pro 

kontext uvedené restrikce v anglickém právu níže. 
145 Úprava zámořských společností je obsažena v části 34 britského zákona o společnostech z roku 2006. 

Konkrétně se jedná o články 1044 - 1053. 
146 RAMMELOO, Stephanus François George. Current issues of cross-border establishment of companies in 

the European Union. Wouters, J, Schneider, H. (eds) 1995, str. 59. 

http://www.andreasbucher-law.ch/images/stories/pil_act_1987_as_amended_until_1_7_2014.pdf
http://www.andreasbucher-law.ch/images/stories/pil_act_1987_as_amended_until_1_7_2014.pdf
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2.2.2 Prvky inkorporační teorie ve státech teorie sídla 

Princip sídla je uplatňován zejména v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Řecku, 

Portugalsku, Belgii, Lucembursku, Polsku, Rumunsku a v Litvě 147 . Stejně jako v předchozím 

případě, i zde poskytnutý náhled bude směřovat poue do vybraných jurisdikcí, konkrétně na prvky 

inkorporační v nich obsažené. 

Německo je stát, který udržuje pravidla navázání striktně v souladu s principem sídla, proto 

inkorporačních prvků není mnoho. Německý právní řád prakticky neumožňuje jakékoliv přemístění 

sídla společnosti, ať už se jedná o přemístění do nebo z jeho sféry vlivu. Někteří autoři u emigrace 

společností prosazují aplikaci tzn. „Rück oder Weiterverweisung“, tedy zpětného a dalšího odkazu 

(renvoi) v situacích, kdy neněmecká148 společnost přemisťuje své sídlo z jedné třetí země do druhé 

s inkorporačním principem149. Německý odkaz tak odkáže na zemi s inkorporačním principem a ta 

zpět na německé právo. U imigrace je situace o něco méně přísná. Německo umožňuje usazení 

zahraničních společností, avšak nepřizná jim ekvivalentní status německé společnosti, ale pouze 

status společnosti civilního práva nebo Offene Handelsgesellschaft 150 , tedy společností 

s neomezeným ručením jejich společníků. V § 50 odst. 2 německého občanského soudního řádu151 

je nicméně těmto společnostem občanského práva bez právní osobnosti přiznána aktivní i pasivní 

procesní způsobilost. V rámci koncernového práva se Německo snažilo reagovat na 

decentralizovanou správu koncernů s výkonem činnosti ve velkém množství států bez možnosti určit 

skutečné sídlo. Odpovědí bylo zavedení vyvratitelné domněnky, že sídlo koncernu je sídlem 

zapsaným ve stanovách152. Zajímavým vlivem inkorporační teorie je i tzv. „Freundschafts-, Handels- 

und Schiffahrtvertrages“ uzavřená s USA, označovaná jako Německo-Americká dohoda o 

přátelství153. Její článek 25 odst. 5 stanoví, že společnosti založené podle práva smluvního státu musí 

být uznány na území státu druhého, jejímuž vlivu někteří němečtí autoři přisuzují de iure přijetí 

                                                      
147  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 11-15, PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v 

mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, str. 83. 
148 Aplikace odkazu není možná u německých společností, protože se uplatní rigidní pravidlo ztráty právní 

subjektivity a likvidace společnosti při přesunu sídla do jiného státu. Toto pravidlo nevychází z kolizní úpravy 

MPS, ale z kogentního ustanovení práva společností. Více viz RAMMELOO, Stephanus François George. 

Corporations in private international law: a European perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 

179. 
149 Článek 4 EGBGB a rozsudek Oberlandesgericht Frankfurt ze dne 24. dubna 1990, RIW 1990, str. 583. 
150 Obdoba veřejné obchodní společnosti. 
151 Zivilprozessordnung. 
152 Rozsudky Oberlandesgericht Mnichov ze dne 6. května 1986, NJW 1986, str. 2197 a Oberlandesgericht 

Oldenburg ze dne 4. dubna 1989, NJW 1990, str. 1422. 
153 Uzavřena dne 29. října 1954, BGB1.956 II, str. 487. 
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inkorporační teorie154. I když se může zdát, že tato dohoda přináší podstatnou změnu do německého 

práva společností, není tomu tak. Není například zcela jasné, zda dohoda zahrnuje i přeshraniční 

přemístění sídla společností. 

Francie je oproti Německu zemí s poněkud liberálnějším přístupem k principu sídla a 

zároveň s velmi rozdílnými koncepčními prvky, kdy rozhodným pro osobní statut společnosti je sídlo 

(siège social), z něhož vyplývá i její národnost (nationalité). Co se přítomnosti inkorporačních prvků 

ve francouzském právním řádu týče, není možné si nevšimnout jistých similarit s Německem. 

Obdobně tak v situaci, kdy společnost přemisťuje své sídlo mezi státem, kde se nachází její sídlo a 

státem, kde je inkorporována, je, za předpokladu, že nejsou ohroženy žádné legitimní zájmy Francie, 

společnost uznána za použití zpětného odkazu155. Dále mohou třetí strany za určitých podmínek 

využít ustanovení cizího práva týkajícího se omezení zástupčího oprávnění, jehož pravidlům je 

společnost podřízena, a to za předpokladu, že smlouva byla na základě tohoto zástupčího oprávnění 

uzavřena v zahraničí, omezení není známo francouzskému právnímu řádu, ale je obsaženo ve 

stanovách společnosti a třetí strana zároveň nevěděla o žádných podobných omezeních při uzavření 

smlouvy156. Stejně jako v Německu, i Francie uznávání společností nechává zčásti na bilaterálních 

smlouvách. Typickým příkladem je pak smlouva s Belgií, přiznávající belgickým společnostem 

automatické uznání, tzv. uznání „de plein droit“ Radou státu (Conseil d´État). Mimo mezinárodní 

smlouvy je na základě rozhodnutí Kasačního soudu 157  zahraničním společnostem uznávána 

způsobilost k právnímu jednání na obranu svého majetku a zájmů. To samé platí i naopak, ustanovení 

právního řádu osobního statutu společnosti se uplatní i ve Francii, poskytuje-li tento právní řád vyšší 

standard ochrany věřitelům 158 . Francie je na rozdíl od Německa poměrně benevolentní, co se 

imigrace a emigrace sídla společnosti týče. Z důvodů daňových příjmů do státní pokladny a 

v neposlední řadě i tvorby pracovních míst přistupuje francouzský Finanční úřad k povolování 

přemístění siège social ze třetí země do Francie velice benevolentně a v podstatě všechny převody 

toleruje. Je však třeba, aby společnost předložila veškeré dokumenty, které za normálních okolností 

vyžaduje francouzský obchodní rejstřík, není ovšem vyžadována změna společenské smlouvy. Vždy 

se uplatní kogentní ustanovení francouzského právního řádu 159 . Oproti imigraci je emigrace 

francouzských společností explicitně upravena v obchodním zákoníku (Code de Commerce), 

                                                      
154  Poznámka pod čarou č. 452 v RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private 

international law: a European perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 182. 
155  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 207. 
156 Rozhodnutí Com. ze dne 21. prosince 1987, JCP 88. II 21113, Rev. Soc. 1988, str. 398. 
157 Rozsudek C de C Civ. 1st. ze dne 25. června 1991 ve věci Extraco Anstalt, R. 1991, str. 667. 
158 Rozsudek C de C ze dne 3. června 1969, R. 1971.743. 
159 LOUSSOUARN, Yvon. Les Conflicts de lois en matière de sociétés. Paris: Recueil Sirey, 1949, str. 129. 
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respektive v článcích L222-9, L223-30, L225-97, L239-3 a dalších. Obecně lze říci, že společnosti 

mohou své sídlo přemístit (změnit svou národnost) rozhodnutím valné hromady s 50% kvórem a 2/3 

většinou, přičemž s cílovým státem musí být uzavřena odpovídající smlouva o zachování právní 

osobnosti. I přes to, že Francie žádnou takovou smlouvu neuzavřela160, převládá akademický názor, 

že se v absenci takové smlouvy jrjí efekt nahrazuje požadavkem jednomyslného souhlasu všech 

společníků161 při použití analogie s komanditní společností (sociétés en commandite simple) a její 

úpravou v L222-9 Code de Commerce, pod podmínkou uvedení společenské smlouvy do souladu 

s právním řádem cílového státu. 

2.2.3 Differenzierung koncept 

Vzhledem k tomu, že jak teorie inkorporační, tak teorie sídla nejsou všeobjímající a jejich 

pravidla v lecčems poměrně rigidní, došlo k mnoha pokusům o vytvoření alternativní třetí cesty. 

Není překvapením, že oba koncepty, tedy Differencierung i Überlagerung, jsou původem 

z Německa, jehož až téměř kostnatá inklinace k teorii sídla mnohé autory motivovala k hledání 

schůdnějšího řešení. 

Koncept differenzierung (Differenzierunglehre) nebo také diferenciační koncept pochází 

z pera německého autora Grassmanna162, který prosazoval rozdělení faktorů určujících osobní statut 

společnosti do třech kategorií. V jeho pojetí spolu soupeří právní řády, kde orgány společnosti 

vykonávají svou aktivitu (Vornahmestatut, lex loci actus), právní řády, podle kterých se řídí 

kontraktace mezi společností a třetími osobami (Wirkungstatut, lex causae) a konečně právních řádů, 

podle kterých společnost vznikla (Organisationsstatut, lex personalis či societatis)163 s tím, že žádný 

z výše uvedených faktorů by neměl získat nad ostatními zásadní převahu. Navázání osobního statutu 

je prováděno na individuální bázi, případ od případu, s preferencí podpory obchodních styků a 

ochrany věřitelů. 

Nejdůležitějším dělícím faktorem je pak určení co je vnitřní a co vnější statut. Vnitřní statut 

upravuje například založení společnosti, práva a povinnosti jejích orgánů a členů a zánik a likvidaci 

společnosti. Vnitřnímu statutu společnosti Grassmann logicky přisuzuje úpravu lex societatis. Oproti 

tomu určení, jaká kolizní pravidla se aplikují u statutu vnějšího, není tak jednoduché. Lex loci actus 

                                                      
160 COZIAN, Maurice, VIANDIER, Alain. Droit des sociétés. 24e édition. Paris: LexisNexis, Litec, 2011, str. 

295. 
161 MAYER, P., Droit international privé. 6e éd., Paris, Montchrestien, 1998, str. 663. 
162 GRASMANN, Günther. System Des Internationalen Gesellschaftsrechts: Außen- Und Innenstatut Der 

Gesellschaften Im Internationalen Privatrecht. Herne [u.a.]: Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 1970. 
163  RAMMELOO, Stephanus François George. Corporations in private international law: a European 

perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001, str. 21. 
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bude použit převážně na otázky zastupování společnosti a ochranu jejího majetku. U statusových 

otázek a způsobilosti společnosti záleží na konkrétním právním řádu. Je-li společnost způsobilá podle 

lex loci actus a nikoliv podle lex societatis, použije se toto konfliktní pravidlo a naopak je-li způsobilá 

podle lex societatis, nepoužije se lex loci actus164. 

Pomineme-li fakt, že je tato teorie již považována za obsoletní, kritici jí vyčítají především 

složité a poněkud umělé dělení na vnitřní a vnější statut. V některých situacích se mohou oba statuty 

překrývat, což zákonitě způsobí problém při jejich stabilní identifikaci. Dojde k paradoxnímu stavu, 

kdy kolizní úprava vyžaduje dodatečná podpůrná kolizní pravidla. Další výtka směřuje proti 

kumulativnímu použití více právních řádů165. Oba tyto problémy vedou k silné právní nejistotě, která 

je ještě větší, než u samotného principu sídla166. 

2.2.4 Überlagerung koncept 

Obecný základ Überlagerung konceptu (Überlagerungtheorie) nebo též konceptu překrývání 

či převrstvení pochází z federálního práva USA (theory of super-addition)167, ale za jeho skutečný 

věhlas může německý akademik Sandrock 168 . Je považována za variantu teorie inkorporační, 

nicméně někteří autoři jako Wiedermann ji vnímají spíše jako zeslabenou teorii sídla169. Stejně jako 

Grassmann, i Sandrock prosazoval myšlenku, že použití jediného navazovacího způsobu není 

dostatečné. 

Überlagerung koncept vychází zásadně z jediného osobního statutu navázaného dle 

inkorporačního principu se vším, co inkorporační princip obnáší. Společnost je tedy řízena právním 

řádem státu, ve kterém byla založena, včetně otázek platnosti samotného založení a právní 

způsobilosti. K tomuto jádru se ostatní právní vztahy, nezávisle na svém charakteru, řídí v zásadě 

také podle inkorporačního principu, nicméně má-li společnost své faktické sídlo v jiném státě než ve 

státě inkorporace, jsou pravidla tohoto státu „překrývána“ kogentními předpisy státu faktického sídla. 

Oba systémy se aplikují vždy alternativně bez možnosti jejich kumulativní aplikace170, a to pouze 

                                                      
164 Ibid, str. 21 - 22. 
165 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 105 - 106. 
166 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 14. 
167 LATTY, Elvin R. Pseudo-Foreign Corporations. The Yale Law Journal, Vol. 65, No. 2, prosinec 1955, str. 

137-173. 
168 SANDROCK, O. Ein amerikanisches Lehrstuck fur das Kollisionsrecht der Kapitalgesellschaften. Rabels 

Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 1978. N 42, str. 227. 
169 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 107. 
170 V tomto ohledu je komentovaný koncept srovnatelný s Zimmerovou „Kombinationstheorie“. 
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tehdy, když se překrytí některý z účastníků dovolá171 (pravděpodobně půjde nejčastěji o ohrožené 

skupiny jako zaměstnanci, věřitelé, investoři, oprávnění ex delicto apod.). Dojde-li ke konfliktu 

mandatorně aplikovaných ustanovení právního řádu v místě faktického sídla a pravidel řádu místa 

inkorporace, využije se institut adaptace, čímž dojde, oproti Differenzierung konceptu, 

k elegantnímu řešení, které v předchozím konceptu velmi chybělo.  

Při bližším srovnání této teorie s Úmluvou EHS o vzájemném uznávání společností a 

právnických osob z roku 1968 je zřejmé, že v rámci tohoto konceptu dochází k podobným 

východiskům. Jistou inklinaci ze strany EU potvrzuje i judikatura reprezentovaná rozsudkem SDEU 

ve věci Centros172. Überlagerung koncept zásadně ovlivnil i německé právní myšlení a promítl se i 

do nizozemského zákona o pseudo-zahraničních společnostech z roku 1998173. 

I přes nespornou atraktivitu má teorie překrývání řadu kritiků zvláště mezi zastánci teorie 

sídla. Vyčítají jí, že způsobuje odklon od jednotného společenského statutu a také tzv. Normenmix, 

tedy spojování norem různých právních řádů, a to za cenu předvídatelnosti a právní jistoty. S určitou 

mírou zjednodušení se dá říci, že to, co bylo vyčítáno předchozí teorii, je předmětem kritiky i zde. 

2.3 Soutěž právních řádů 

Právo se na mnoha místech na světě a v mnoha různých kontextech stalo komoditou, jež je 

předmětem čilé mezistátní kompetice a jako takové je vyhledáváno a jeho vhodnost či výhodnost 

hodnocena potenciálními „zákazníky“ (subjekty práva). Jednotlivé jurisdikce propagují své právo 

jako produkt a reagují citlivě na změny v poptávce. Mezi tím, jak zákony státu performují na poli 

práva a mezi dopady na daňové příjmy, je přímá úměra, proto se státy proaktivně angažují v téměř 

marketingových kampaních. Příkladem může posloužit brožura vydaná English Law Society 

s názvem „England and Wales: the jurisdiction of choice174“, v níž nesporné výhody anglického 

práva společností vyzdvihuje bývalý anglický Secretary of State for Justice Jack Straw: „Tato 

brožura vyzdvihuje důvody našeho úspěchu a informuje, proč je pro lidi v jejich zájmu využít 

                                                      
171 Ibid, 106. 
172 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 1999 ve věci C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. 
173 Wet op de puur formeel buitenlandse Venootschappen 1998. 
174 The Law Society of England and Wales, England and Wales: The Jurisdiction of Choice. Dispute resolution. 

Dostupné na: http://www.eversheds.com/documents/LawSocietyEnglandAndWalesJurisdictionOfChoice.pdf.  

http://www.eversheds.com/documents/LawSocietyEnglandAndWalesJurisdictionOfChoice.pdf
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anglické právo a proč vést soudní spory ve Velké Británii.“175 V reakci na anglický leták odpověděli 

Němci svým vlastním propagačním materiálem Law – Made in Germany176. 

Zdá se tak, že proces přijímání zákonů se poněkud změnil. Nezávisí již pouze na politickém 

diskurzu, ale i na nabídce a poptávce na světových trzích, přičemž aktivita na trhu je poháněna pouze 

v případě, že obojí skutečně existuje. 

Poptávka vychází především z možnosti svobodné volby rozhodného práva mezi stranami. 

Každý, kdo není spokojen s pravidly, které poskytuje jeho právní řád, může tento právní řád opustit 

a přesunout se do jiné jurisdikce, což je díky Evropské unii, potažmo celkové globalizaci, a rychlým 

vývojem technických prostředků, hlavně internetu a komunikačních technologií, které zpřístupňují 

dříve nedostupné informace o cizím právním řádu a spojují klienty s místními poskytovateli právních 

služeb stále jednodušší a levnější. Tato jednoduchost vytváří tlak na trh s právními řády177, a to nejen 

na poli práva společností, ale i v ostatních právních odvětvích. Jednotlivá odvětví tak mohou být 

řízena různými právními řády podle volby individuálních subjektů. Proaktivní subjekty si logicky 

vyberou takový právní řád, který je pro ně v určitém právním odvětví nejvýhodnější. 

Nicméně aby jakákoliv volba práva byla možná, musí ji nejdříve umožnit jak kolizní úprava 

MPS, tak i hmotněprávní normy lokálního práva178, tedy na trhu je naprosto nezbytná i přítomnost 

nabídkové strany. Státy na straně nabídky jsou motivovány vizí transferu investic na své teritorium, 

které přinesou nejen vyšší příjmy do státních pokladen, ale i pracovní místa a nárůst HDP. Tyto 

příklady můžeme vnímat jako přímé výhody přesunu „klientů“ do určité jurisdikce. Je třeba však 

zmínit i nepřímé výhody. Ty pramení především z poskytování služeb (právní, daňové, účetní či 

realitní apod.) nově příchozím entitám179. Dále, exportuje-li jeden stát společnosti, které se řídí jeho 

právem, do jiného státu, familiárnost daného trhu se pro subjekty původního státu zvýší, jelikož tyto 

budou konfrontovány s entitami, se kterými se setkávají i na domácí půdě180. 

Projevem vzniku skutečného nadnárodního trhu s právními řády je množství žebříčků, jež 

hodnotí kvality jednotlivých jurisdikcí. Jedná se například o „Global Competitive Report 2015-

                                                      
175 Ibid, str. 5. 
176 UNDESMINISTERIN DER JUSTIZ, Law – Made In Germany, Dostupné na: 

http://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/Broschuere_Rechtsexport.pdf.  
177 Pro srovnání například RÜHL, Giesela. Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 

Transatlantic Convergence and Economic Efficiency. CONFLICT OF LAWS IN A GLOBALISED WORLD. 

Eckart Gottschalk et al. eds., 2007, str. 155 - 175. 
178  EIDENMÜLLER, Horst. The Transnational Law Market, Regulatory Competition, and Transnational 

Corporations. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, No. 2 (léto 2011), str. 711. 
179 The Law Society of England and Wales, England and Wales: The Jurisdiction of Choice. Dispute resolution, 

str. 5, poznámka pod čarou č. 1. 
180  EIDENMÜLLER, Horst. The Transnational Law Market, Regulatory Competition, and Transnational 

Corporations. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, No. 2 (léto 2011), str. 713. 

http://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/Broschuere_Rechtsexport.pdf
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2016“ vydávaný Světovým ekonomickým fórem181, či Světovou bankou vydávaný „Doing Business 

Report 2015“182 pro subjekty činné v bankovním sektoru, kde jedním z hodnotících faktorů je právě 

i celková kvalita právního systému. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, Delaware syndrom je pojmenován podle 

amerického státu Delaware, jenž proslul svým atraktivním právním řádem a volbou číslo jedna pro 

inkorporaci mnoha společností. Zůstává nicméně otázkou, zda je tomu tak z důvodu reálné efektivity 

jeho právního řádu, nebo zda v tomto ohledu hrají roli jiné faktory. „Trh právních řádů“ můžeme 

vnímat jako proces poznání, který může směřovat buď pozitivním směrem a objektivně zkvalitňovat 

svůj obsah pro všechny zúčastněné strany nebo může sloužit ku prospěchu pouze omezenému okruhu 

účastníků na úkor ostatních. Obavy o vývoj soutěže právních řádů směrem k méně kvalitní úpravě 

vyjádřil Justice Brandeis ve svém slavném disentujícím stanovisku takto: „Companies were early 

formed to provide charters for corporations in states where the cost was lowest and the laws least 

restrictive. The states joined in advertising their wares. The race was one not of diligence but of 

laxity.“ 183 A stejně tak i německý federální Nejvyšší soud v reakci na rozsudek Überseering: „Obavy 

přináší skutečnost, že soutěží mezi právními systémy tohoto druhu zvítězí takový právní řád, který 

bude poskytovat nejnižší ochranu třetím osobám („race to the bottom“)“ 184. I přes tyto obavy se 

v současné situaci zdá, že pokud právní řády poskytnou jistý systém „brzd a protiváh“, má soutěž 

právních řádů potenciál fungovat spíše pozitivním směrem, tedy „race to the top“. Jedním z hlavních 

argumentů pro „race to the top“ je tlak na státy, aby vymýšlely nové právní produkty, které se, bude-

li na ně kladně reagovat poptávka, udrží a ostatní státy je převezmou a případně zdokonalí. Nebude-

li o novinku zájem, subjekty tohoto právního řádu ji prostě nevyužijí, a bude tak s největší 

pravděpodobností zrušena, čímž dojde k  přirozenému výběru a evoluci právního řádu. Empirické 

poznatky provedené, mimo jiné, Robertou Romano 185  dokazují, že Delaware syndrom je 

z ekonomického hlediska výhodnější, a to jak pro stát, tak i pro samotné akcionáře, kteří jsou podle 

opačných názorů hlavní ohroženou skupinou tzv. statute shopping. Nebylo by však pravdou tvrdit, 

že soutěž právních řádů nepůsobí žádné problémy. 

                                                      
181  WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitive Report 2015-2016. Dostupné na: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf. 
182 Světová banka, Economy Ranking, Doing Business, benchmark je k datu odevzdání práce dostupný pouze 

pro rok 2015. Dostupný na: http://www.doingbusiness.org/rankings. 
183 Pro srovnání KERSTING, Christian. Corporate Choice of Law - A comparison of the United States and 

European systems and a proposal for a European directive. Brooklyn Journal of International Law. 2002 - 2003, 

roč. 28, č. 1, str. 11. 
184 Rozsudek Bundesgerichtshof ze dne 30. března 2000, Německo, Juristenzeitung 903, 904, 2000. Více se 

oblasti evropského práva budeme věnovat v kapitole 4. 
185 ROMANO, Roberta. The State Competition Debate in Corporate Law. Cardozo Law Review. 1986 - 1987, 

roč. 8, str. 709 - 757. Jedná se o názor primárně uznávaný v USA, v EU je přístup k Delaware syndromu 

mnohem více skeptický. 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Problematická situace může nastat, když volba rozhodného práva negativně dopadne na třetí 

osoby, které nejsou v pozici, aby tuto volbu ovlivnily a ochránily své zájmy186. Jsou jimi primárně 

poškození ex delicto, zaměstnanci či drobní věřitelé (velkých institucionálních věřitelů se tento 

problém dotýká minimálně, většinou mají dostatek prostředků na svou obranu). Ekonomové tyto 

případy označují jako spínač negativních externalit187. Za předpokladu, že není možné externality 

napravit pouhou dohodou při zachování nízkých nákladů, jsou tyto často původcem neefektivity188. 

Dále, i přes to, že tržní síly proti „delikventům“, kteří se v rámci trhu chovají 

odsouzeníhodným způsobem (například systematickým vykořisťováním zákazníků), přirozeně 

vyvíjí tlak hrozbou defamace, má tento korektiv velmi malý dopad v případě, kdy se dotyčná 

společnost blíží insolvenci a nemá tak prakticky co ztratit. S tím souvisí i problematika „racionální 

apathie“ 189 , která vynikne zvláště u drobných klientů a u formulářových smluv s odkazem na 

obchodní podmínky. Zákazník (nejčastěji spotřebitel) není dostatečně motivován ke studiu těchto 

podmínek a k racionálnímu zvážení těžkostí, jež mohou vyplynout z pro něj nevýhodné volby 

právního řádu. Často je začne řešit až v okamžiku, kdy s jejich nepříznivým důsledkem již nic 

neudělá. To samé platí pro opačnou stranu „barikády“, kdy zájemci o inkorporaci společnosti ve státě 

s výhodnějšími pravidly podcení náklady na její založení a jsou ve finále nepříjemně zaskočeni 

výdaji na právní, daňové a případně jiné zastoupení. 

Jak již bylo uvedeno i výše, výběr právního řádu se neomezuje pouze na statusové otázky 

společnosti, ale může zasazovat do více právních odvětví různých právních řádů – může být 

sektorově specifický. Behrens takový výběr označuje jako „cherry picking“ 190, tedy jakýsi sběr 

třešniček na dortu. Vzhledem k tomu, že právní řády jednotlivých států jsou výsledkem mnohaletého 

vývoj a specifické sociální a politické situace, může se stát, že dojde k narušení celkové koherence 

právního řádu191, ze kterého došlo ke sběru jednotlivých preferovaných pravidel (třešniček), potažmo 

                                                      
186  Pro srovnání například GROßFELD, Bernhard. Die Anerkennung der Rechtsfa ̈higkeit Juristischer 

Personen. RabelsZ 31 (1967), str. 30. 
187 Za externality se označují náklady či výnosy jiných subjektů, za které neplatí. Původce si na jedné straně 

nemůže přivlastnit výnosy (tzv. pozitivní externality) a na druhé straně nemůže ani vymáhat své korespondující 

náklady (tzv. negativní externality). Negativní externalitou je například znečištění životního prostředí jako 

vedlejší produkt průmyslové činnosti. 
188 COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Vol. 3. (říjen, 1960), str. 

5 - 8. 
189  EIDENMÜLLER, Horst. The Transnational Law Market, Regulatory Competition, and Transnational 

Corporations. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, No. 2 (léto 2011), str. 736. 
190 BEHRENS, Peter. Economic law as an economic good: its rule function and its tool function in the 

competition of systems.- Munich : Sellier European Law Publ. 2009, str. 54 - 55. 
191 Ibid, 55 - 56. 
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ke snížení právní jistoty a zvýšení nákladů na zavedení změn a modifikaci stávajícího. Vyvstává tak 

otázka, zda tento „normenmix“ nevede spíše k chaosu mezi právními řády. 

Navzdory výše uvedeným problémům převáží empirické důkazy o prospěšnosti Delaware 

syndromu nad výtkami převážně evropských států s principem sídla. Ve většině případů jsou navíc 

uvedené nevýhody mitigovány implementací různých pravidel, jejichž charakter je uveden v kapitole 

2.2.1 a 2.2.2 o sbližování inkorporačního principu a principu sídla. Autor nicméně souhlasí, že 

v čisté, absolutně neregulované podobě by soutěž právních řádů mohla vést k zásadní nejistotě. Právo 

jako takové by mělo zajišťovat rámec pro hladké fungování trhu a stane-li se jeho součástí, těžko 

splní svou imperativní funkci. 

3 Česká právní úprava 

V roce 2014 došlo v České republice k rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva, kdy byla 

vedle obecného občanského práva192 přijata i úprava obchodních korporací v zákoně č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech a mezinárodního práva soukromého v zákoně č. 91/2012 

Sb., o mezinárodním právu soukromém, který nahradil zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním. Oproti svému předchůdci ZMPS koncentruje kolizní úpravu právnických 

osob a osob jiných než právnických193 do jediného kodexu, což bylo ostatně i jeho posláním194. 

ZMPSP úpravu právnických osob neobsahoval, nepočítáme-li § 3 upravující způsobilost osoby 

k právům a právním úkonům, který se nicméně vztahuje výhradně na osoby fyzické195. Veškeré 

normy právnických osob si uzurpoval ObchZ, jmenovitě ve svých ustanoveních § 21 – 26. Úprava 

právnických osob v ZMPS je relativně strohá, v rozsahu pouhých třech paragrafů (§ 26, 27, 30), 

přičemž kolizní úprava jako taková je obsažena v paragrafu jediném o třech odstavcích (§ 30) 

s úpravou paralelní v OZ (§ 3024), nemluvě o některých dalším zákonech lex specialis196. Záměrem 

zákonodárce bylo zachovat úpravu právnických (a jiných než právnických) osob v ZMPS stručnou, 

aby odolávala v českém právním řádu tak častým novelizacím, odkazujíc podrobnější úpravu na výše 

zmíněné leges speciales (např. přeshraniční přeměny a přemístění sídla in concreto). 

                                                      
192 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
193 Viz kapitola 2 této práce. 
194 KUČERA, Zdeněk. Obchodní společnosti ve vládním návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. 

In: ČERNÁ, Stanislava, ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo 

společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str.133. 
195 Ibid, str. 132. 
196 Některé budou předmětem této práce, ale s ohledem na velmi limitovaný prostor je autor nucen omezit 

rozsah na minimum, jmenovitě vše, co se závazkových vztahů týče, bude bohužel vynecháno. 
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České právo (a zvláště právo společností) je neoddiskutovatelně ovlivňováno právem EU a 

mezinárodními smlouvami (které jsou však pro tuto práci spíše okrajové). S tím počítá i ZMPS, když 

v § 2 stanoví, že: „zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými 

je Česká republika vázána a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie.“ ZMPS tak pouze 

opakuje esprit čl. 10 Ústavy a z judikatury SDEU vyplývající přímou aplikovatelnost norem práva 

EU197, akceptovanou i českým ÚS198. Více o evropském právu bude uvedeno v kapitole 4. 

3.1 Uznání zahraničních společností v České republice 

Cílem uznání, jak již bylo rozvedeno v kapitole 2.1.2, je určit podmínky, za jakých může 

společnost mající právní osobnost přiznanou cizím právním řádem vystupovat jako právní subjekt 

v tuzemsku 199 . V České republice zákonodárce vychází jednoznačně z inkorporační teorie a 

zahraniční společnosti uznává bez dalšího jako právnické osoby, jsou-li jimi i podle svého osobního 

statutu, jak stanoví kolizní ustanovení § 3024 OZ a § 30 ZMPS. To doslova uvádí, že „právní 

osobnost právnické osoby a způsobilost jiné než fyzické osoby se řídí právním řádem státu, podle 

něhož vznikla“. Takto širokým vymezením český právní řád uznává právní osobnost a způsobilost i 

takovým útvarům, které sám nezná a které jsou podle rozhodného práva považovány za obchodní 

společnosti bez právní subjektivity pouze se způsobilostí k omezenému okruhu právních jednání200. 

Tímto přístupem Česká republika reaguje na judikaturu SDEU, výslovně pak na, mimo jiné, 

rozsudek Überseering201, který uvádí, že čl. 49 a 54 SFEU (bývalé čl. 43 a 48 SES) „(…) ukládají 

povinnost uznat způsobilost k právům a povinnostem, a tudíž i procesní způsobilost, kterou tato 

společnost má na základě práva státu svého založení.“ 

                                                      
197  V BŘÍZA, Petr. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a 

mezinárodních smluv. Právní rozhledy 17/2013: srov. např. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 

11. července 2007 ve věci C-431/05 Merck Genéricos, Sb. rozh., s. I-7001, bod 31; rozsudek Soudního dvora 

Evropské unie ze dne 10. ledna 2006 ve věci C-344/04 IATA a ELFAA, Sb. rozh., s. I-403, bod 36; rozsudek 

Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. května 2006 ve věci C-459/03 Komise v. Irsko, Sb. rozh., s. I-4635, 

bod 82. 
198 Například Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 56/05 ze dne 27. března 2008; nález Ústavního soudu 

ČR sp. zn. II. ÚS 3/06 ze dne 6. listopadu 2007. 
199 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 

str. 51. 
200 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 254. 
201 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, bod 95. 
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3.2 Osobní statut a inkorporační princip 

V České republice byl osobní statut až do roku 2014 upraven v § 22 ObchZ202 společně 

se subsidiární kolizní normou v § 3 ZMPSP, jejíž použití pro určení osobního statutu právnických 

osob (respektive jiných než právnických osob, viz níže203) bylo nicméně zpochybňováno jak teorií, 

tak i praxí204. Po rekodifikaci je způsob určení osobního statutu obsažen v § 30 ZMPS: „Právní 

osobnost právnické osoby a způsobilost jiné než fyzické osoby se řídí právním řádem státu, podle 

něhož vznikla…“. Zákonodárce tedy zachovává ustanovením § 30 ZMPS kontinuitu s úpravou 

obsaženou v § 22 ObchZ v rozsahu jeho odstavce 1 a § 24 odst. 2 ObchZ a v rozsahu první věty 

odstavce 3 a zároveň předchozí formulaci upřesňuje205 . Jak je zřejmé, současná právní úprava 

dodržuje již tradiční inkorporační princip v souladu se současnými trendy a právem EU206. Novým 

prvkem je pak odstavec 2 § 30 ZMPS, jež zavádí subsidiární kolizní normu pro způsobilost právnické 

osoby k běžným jednáním. 

Při srovnání staré i nové úpravy si nelze nevšimnout, že stará úprava vycházela z právního 

řádu založení právnické osoby, přičemž úprava nová vychází z právního řádu, „podle něhož 

(právnická osoba) vznikla“, čímž se zákonodárce vrací k dřívější formulaci obsažené v § 8 odst. 1 

ZMO207. Odlišnost vychází především z vědomí rozdílu mezi založením a vznikem právnické osoby 

a také z toho, že právnická osoba může vzniknout bez předcházejícího sjednání zakladatelského 

dokumentu přímo ex lege208. Při čím dál tím větší přeshraniční mobilitě právnických osob je třeba 

pojem vzniku vnímat nejen jako vznik prvotní. Některé státy (včetně ČR) například mohou s 

                                                      
202 § 22 ObchZ: „Právní způsobilost, kterou má jiná než fyzická zahraniční osoba podle právního řádu, podle 

něhož byla založena, má rovněž v oblasti českého právního řádu. Právním řádem, podle něhož byla tato osoba 

založena, se řídí i její vnitřní právní poměry a ručení členů nebo společníků za její závazky.“ 
203 Pro potřeby tohoto článku bude používán pojem právnická osoba ve smyslu zahrnujícím i jiné než fyzické 

osoby. Bližší vysvětlení pojmu bude následovat. 
204 Hlavní problém autor spatřuje v tom, že ObchZ se omezoval pouze na podnikatelské subjekty a v případě 

nepodnikatelských právnických osob by tak nastala zásadní právní nejistota při určování osobního statutu. Pro 

srovnání usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007 sp. zn. 20 Cdo 2285/2006 a rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 30. 6. 2004 sp. zn. 7 A 15/2000-105. Blíže LOKAJÍČEK, Jan. Společnosti v 

mezinárodním právu soukromém. Časopis Všehrd, 21. 3. 2012. 
205 PAUKNEROVÁ, Monika. Obchodní společnosti ve světle práva Evropské unie. In: ČERNÁ, Stanislava, 

ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo společností - ohlédnutí za dvěma 

desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 207. 
206 Právo EU obecnou kolizní normu pro určení osobního statutu právnických osob neurčuje, viz CRAIG, Paul, 

BÚRCA, de Gráinne. EU law: text, cases, and materials. Sixth edition. New York, NY: Oxford University 

Press, 2015, str. 810 - 811. 
207 KUČERA, Zdeněk. Obchodní společnosti ve vládním návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. 

In: ČERNÁ, Stanislava, ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo 

společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 

132. 
208 PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, komentář k § 30 ZMPS. 
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přemístěním statutárního sídla do zahraničí spojovat nutnost podřízení již vzniklé osoby svému 

právnímu řádu. V takovém případě je za stát vzniku považován až stát, kam bylo sídlo přemístěno a 

který „propříště přiznává danému útvaru právní osobnost a vytváří z něho právnickou osobu“209. 

Jaký stát, respektive jaký právní řád, se na právnickou osobu vztahuje lze v praxi zjistit primárně 

z veřejných rejstříků či registrů, ve kterých je právnická osoba zapsána. 

Pojem „jiné než právnické osoby“, který § 30 ZMPS, stejně jako jeho předchůdce, používá, 

vychází ze skutečnosti, že některé zahraniční právní řády přiznávají existenci i takovým právním 

entitám, jež nemají povahu právnických osob, ale mají způsobilost vlastním jménem právně jednat 

či vystupovat před soudy210, a to v plném či omezeném rozsahu. Jedná se například o německé a 

rakouské veřejné obchodní společnosti (§ 124 HGB - Offene Handelgesellschaft) a komanditní 

společnosti (§ 161 HGB - Kommanditgesellschaft), v oblasti common law general a limited 

partnerships (obdoba veřejné obchodní a komanditní společnosti) a dále holandské veřejné obchodní 

společnosti nebo lucemburský Anstalt. Jak uvádí důvodová zpráva k ZMPS, tato úprava byla zvolena 

za účelem „zachování bezpečnosti a plynulosti obchodního styku“211 při interakci se zahraničními 

entitami. Jak již bylo uvedeno výše, pro potřeby tohoto textu používáme dikci ZMPS a pro veškeré 

právní útvary používáme pojem právnické osoby. 

Mimo osobní statut a způsobilost k právnímu jednání ustanovení § 30 odst. 1 ZMPS upravuje 

i další oblasti související s charakterem právnických osob jakožto subjektů práva. Věta druhá 

demonstrativně vypočítává otázky, jež se podle osobního statutu posuzují212: „Tímto právním řádem 

se řídí i obchodní firma nebo název a vnitřní poměry takové osoby, poměry mezi takovou osobou a 

jejími společníky nebo členy a vzájemné poměry společníků nebo členů, ručení společníků nebo členů 

za závazky takové osoby a kdo za osobu jako její orgán jedná, jakož i její zánik.“ Pro úplnost je třeba 

doplnit, že podle předmětného řádu se řídí také smlouva o založení a právní poměry z ní vzniklé, 

včetně jejích změn, přechod či převod podílů a v neposlední řadě i povaha listin prokazující členská 

práva (akcie, kmenové listy apod.)213. 

Právní osobnost právnické osoby není, vzhledem k jejímu charakteru entity existující pouze 

v právu, automatickou a záleží výhradně na právním řádu, podle kterého vznikla, zda jí tuto osobnost 

                                                      
209 BŘÍZA, BŘICHÁČEK a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha, C. H. 

Beck, 2014, str. 190. 
210 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Nakladatelství 

ANAG, str. 55. 
211 Ibid, str. 55. 
212 PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, komentář k § 30 ZMPS. 
213 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 253. 



 

 

 

40 

a způsobilost k právním jednání přizná a zda bude stejně rozsáhlá jako v případě fyzických osob, 

nebo bude omezena214. V systémech common law doktrína ultra vires požaduje uvést jako součást 

memoranda (zakladatelského dokumentu) společnosti i předmět činnosti, který společnosti 

umožňuje činit pouze to, co je jeho předmětem s hrozbou neplatnosti jednání při jeho překročení215. 

V českém právu pak obdobné omezení najdeme například v § 1194 a násl. OZ, jež stanoví, že 

společenství vlastníků založené za účelem správy domu a pozemku nesmí podnikat, ani se na něm 

podílet či být společníkem nebo členem podnikatele. 

Omezuje-li tak osobní statut rozsah právní osobnosti a způsobilosti k právnímu jednání, je 

třeba takto stanovený rozsah respektovat216. V režimu ObchZ se pro určení rozsahu způsobilosti 

dovozovala možnost analogické aplikace subsidiárního kolizního ustanovení § 3 odst. 2 ZMPSP. 

ZMPS oproti tomu v § 30 odst. 2 nově obsahuje vlastní výslovnou úpravu, která stanoví, že pro 

vázanost právnické osoby z běžných jednání stačí, je-li k nim tato způsobilá podle právního řádu, ve 

kterém bylo jednání učiněno. Hraničním určovatelem je tudíž lex loci actus. Z toho vyplývá, že 

k platnosti jednání učiněného na území České republiky postačí, pokud k němu bude právnická osoba 

způsobilá podle českého právního řádu 217 , a to včetně obligací pro právnickou osobu z něj 

plynoucích, přičemž při přeshraničním jednání bude dostačující, naplní-li tato osoba požadavky 

právního řádu kteréhokoliv z dotčených států218. Co však pojem „běžné jednání“ obnáší? Legislativní 

definice chybí, ale jak OZ (§ 64), tak i ZOK (§ 13, § 57, § 255)219, který termín obdobně označuje 

jako „běžný obchodní styk“, tento pojem používají. Za účelem bližší identifikace je tak nezbytné 

adresovat judikaturní definici. Tu najdeme například v rozsudku NS sp. zn. 23 Cdo 608/2011220: 

„běžný obchodní styk zahrnuje pouze takové činnosti, které odpovídají předmětu podnikání 

společnosti“, rozsudku NS sp. zn. 29 Cdo 2535/2009221: „běžnou obchodní činností je činnost, kterou 

                                                      
214 Ibid, str. 253. 
215  V současné době je tato doktrína orientována spíše na omezení jednatelského oprávnění. V čl. 31 

Companies Act 2006 je uvedeno: „Pokud společnost ve svých stanovách (zakladatelských dokumentech) 

výslovně neomezí předmět činnost, není tento předmět omezen.“ Anglický zákonodárce tak novelou reagoval 

na ohrožení třetích stran, které o tomto omezení nevěděly, a společnost se toho v několika judikaturní řešených 

případech úspěšně dovolala ke svému prospěchu navzdory zřejmé absenci dobrých mravů. To však neplatí 

v Americe, kde má ultra vires stále své pevné místo. 
216 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika a RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 253. 
217 BŘÍZA, BŘICHÁČEK a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha, C. H. 

Beck, 2014, str. 190. 
218 PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, str. komentář k § 30 ZMPS. 
219  Pro srovnání ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních 

korporací. Praha. Wolters Kluwer, 2015, str. 63. 
220 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 608/2011 ze dne 19. prosince 2012. 
221 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2535/2009 ze dne 24. června 2010. 
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se společnost v rámci svého podnikání zabývá“, či rozsudku NS sp. zn. 29 Cdo 4315/2008222: „rozsah 

běžného obchodního styku je širší a vedle činností vykonávaných v rámci předmětu podnikání 

společnosti (zapsaného v obchodním rejstříku) může zahrnovat i další činnosti“. Ustanovení ZOK223 

k jednotlivým právním formám společností ukládá povinnost uvádět předmět podnikání ve 

společenské smlouvě nebo stanovách (zakladatelské listině), z čehož bude v případě potřeby určení 

předmětu vycházet i soud. Jelikož přesné vymezení „běžného jednání“ neexistuje, bude na zvážení 

individuálních případů, co bude možno pod tento pojem ještě podřadit, a co už nikoliv. Jak uvádí 

komentář Wolters Kluwer k ZMPS, „běžným tak obecně bude jednání, jež svojí povahou, ani svým 

rozsahem nevybočuje z obvyklé činnosti dotčené právnické osoby, anebo bezprostředně s touto 

činností souvisí.“224 

Úpravu procesní způsobilosti pak obsahuje § 9 odst. 2 ZMPS, držíce se opět inkorporační 

zásady. Ten stanoví, že „způsobilost zahraničních osob jiných než fyzických být účastníkem řízení a 

jejich procesní způsobilost se řídí právním řádem, podle něhož taková osoba vznikla; stačí však, je-

li způsobilá podle českého právního řádu“. 

Závěrem je třeba se zaměřit na vztah mezi § 30 odst. 1 ZMPS a § 3024 odst. 2 OZ. Obě 

ustanovení jsou kolizními normami upravujícími osobní statut právnických osob. Důvodová zpráva 

k OZ existenci tohoto ustanovení odůvodňuje potřebou ochrany spotřebitele a významem v oblasti 

přeshraničního přemisťování sídla, avšak jak uvádí Dvořák v komentáři k OZ, § 3024 je legislativně 

technická chyba zákonodárce, kdy této normy není v OZ potřeba, z čehož dovozuje, že tvrzení 

důvodové zprávy jsou zjevně chybná225. Podobně se o tomto ustanovení vyjadřuje i Pauknerová, 

která předpokládá, že došlo k chybě v koordinaci mezi skupinami připravujícími jednotlivé zákony 

v rámci rekodifikace226. Kučera a Gaňo vnímají tuto dvojkolejnost jako snahu o srozumitelnost 

úpravy OZ227. § 3024 odst. 2 OZ je kontinuálním nástupcem § 22 ObchZ a zní: „Způsobilost nabývat 

práva a zavazovat se k povinnostem, kterou má jiná než fyzická zahraniční osoba podle právního 

řádu, podle něhož byla založena, jí náleží rovněž v oblasti českého právního řádu. Právním řádem, 

                                                      
222 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4315/2008 ze dne 31. března 2009. 
223 Veřejná obchodní společnost: § 98 písm. b), společnost s ručením omezeným § 146 odst. 1 písm. b), akciová 

společnost § 250 odst. 2 písm. a). 
224 PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, str. komentář k § 30 ZMPS. 
225 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 3024. 
226 PAUKNEROVÁ, Monika. Obchodní společnosti ve světle práva Evropské unie. In: ČERNÁ, Stanislava, 

ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo společností - ohlédnutí za dvěma 

desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 208. 
227  GAŇO, Jiří, KUČERA, Zdeněk. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované vydání 

s důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Brno. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2014, str. 78. 
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podle něhož byla tato osoba založena, se řídí i její vnitřní právní poměry a ručení jejích členů nebo 

společníků za její dluhy.“ Je zřejmé, že § 30 odst. 1 ZMPS obsahuje po věcné stránce duplicitní 

úpravu, která je nicméně daleko propracovanější. Zásadní skutečností je, že norma v ZMPS je lex 

specialis k OZ a použije se tedy přednostně, což opět posiluje tvrzení, že tato úprava je v občanském 

právu zbytečná. Jistou nekonzistentnost lze spatřovat v rozdílném hraničním určovateli obou 

norem228. Přestože došlo k téměř doslovnému převzetí znění § 22 ObchZ v § 3024 odst. 2 OZ je 

rozhodným právním řádem ten, podle kterého byla daná osoba založena, ne podle kterého vznikla, 

jak je uvedeno v § 30 odst. 2 ZMPS (více viz výše srovnání staré a nové zákonné úpravy). I přes jisté 

zmatení způsobené dvojkolejnou úpravou si nemyslím, že by toto způsobovalo v praxi zásadní 

problémy, jelikož odlišný stát založení a stát vzniku je přinejmenším velice teoretický koncept229. 

3.3 Pojetí sídla v českém právu 

Určení sídla právnické osoby je dle § 123 odst. 1 OZ povinnou náležitostí zakladatelského 

právního jednání, a zároveň se podle § 120 odst. 1 OZ obligatorně zapisuje do veřejného rejstříku. 

Představuje druhý základní identifikační údaj určující právnickou osobu, bez nějž je její existence 

vyloučena 230 . Sám pojem „sídlo“ však není v současné době přesně definován. Z historického 

hlediska lze sídlo vnímat prismatem dvou pojetí – teorií skutečného (materiálního, reálného, 

faktického) a teorií zapsaného (formálního, fiktivního, zapsaného, rejstříkového, evidovaného) 

sídla231, obě úzce spjaté s určováním osobního statutu a jeho rozsahem. Teorie skutečného sídla 

vychází z pojetí sídla jakožto místa, v němž je vykonávána hlavní, ústřední správa právnické 

osoby232, tedy kde zasedají členové jejího statutárního orgánu, případně místo, kde je umístěn hlavní 

závod této právnické osoby233 a kde se s ní mohou stýkat obchodní partneři, zaměstnanci a další třetí 

osoby. Oproti tomu teorie zapsaného sídla vychází z adresy zapsané ve veřejném rejstříku, případně 

z místa uvedeného v zakladatelském právním jednání, nezávisle na tom, zda se jedná o skutečné 

místo výkonu činnosti. Vnímání sídla v českém právu bylo v minulosti několikrát měněno pod 

různými vlivy, což mnohdy působilo nejasnosti, zda dochází ke změně hraničního určovatele, či zda 

se jen utvrzuje povinnost souladnosti faktického sídla se sídlem zapsaným (viz níže). 

                                                      
228 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 2305. 
229 Ibid, str. 2305. 
230 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 136. 
231 Pro srovnání LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 722 a 

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 136. 
232 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, str. 252. 
233 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 723. 
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Do konce roku 2000 bylo sídlo v § 2 odst. 3 ObchZ pojímáno jako adresa zapsaná coby sídlo 

do obchodního rejstříku, jednoznačně inklinujíce k inkorporačnímu principu. Harmonizační novelou 

ObchZ (zákon č. 370/2000 Sb.) byl § 2 odst. 3 doplněn o následující větu: „Podnikatel je povinen 

zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné sídlo. Skutečným sídlem je adresa místa, z něhož je 

právnická osoba svým statutárním orgánem řízena.“ Tato povinnost nicméně dopadala pouze na 

společnosti s českým osobním statutem 234  bez vlivu na hraničního určovatele pro identifikaci 

osobního statutu podle § 21 odst. 2 a § 22 ObchZ. Nejasnosti však přinesla technická novela ObchZ 

zákonem č. 501/2001 Sb., jež omezila platnost § 2 odst. 3 ObchZ pouze na místo podnikání fyzických 

osob a úpravu sídla přesunula do § 19c SOZ. Toto ustanovení ve svém odst. 2 prosazovalo jako 

adresu sídla místo, kde funguje správa společnosti. Odst. 2 je nicméně nutno vnímat v kontextu odst. 

3 tamtéž, jímž se zavádí ochranný prvek, který se v § 137 OZ zachoval až do současnosti, a to 

možnost dovolat se skutečného sídla právnické osoby, nekoresponduje-li údaj v rejstříku se sídlem 

formálním. Ze znění tohoto odstavce je patrné, že zákonodárce nezamýšlel změnit historicky 

přijímané formální sídlo na sídlo faktické235, i když se tak na první pohled může zdát. Zákonem č. 

215/2009 Sb. Došlo, s účinností od 20. července 2009, k novelizaci SOZ, která vypustila výše 

diskutovaný sporný odstavec 2 § 19c, pevně zakotvujíc koncepci zapsaného sídla. Dle názoru Čecha, 

Dědiče a Štenglové novela jednoznačně určila, „že skutečné sídlo právnické osoby zapsané do 

obchodního rejstříku nemusí – v obecné rovině – ležet na území České republiky“236. Mimo jiné touto 

novelou došlo taktéž k unifikaci rozhodovací praxe soudů237. Poslední novela před rekodifikací byla 

provedena zákonem č. 351/2011 Sb. S účinností k 1. lednu 2012, znění § 37 odst. 2 ObchZ přináší 

povinnost mít právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti, a to po celou dobu, 

co je zapsáno do obchodního rejstříku a pozbyde-li jej, má povinnost sídlo přemístit. Novelizace 

reaguje na obtížnou situaci vlastníků okupovaných nemovitých věcí sloužících jako sídlo. Jak je 

zřejmé, bývalá i současná tuzemská (jak bude rozebráno níže) úprava sídla kontinuálně vychází 

z formálního pojetí sídla. 

V současné době je úprava sídla právnických osob svěřena OZ, konkrétně § 136 a § 137 a 

jak již bylo zmíněno výše, stejně jako v předrekodifikační úpravě, i nyní je dodržován princip 

formálního sídla 238 . Dle Pauknerové, Rozehnalové a Zavadilové je za sídlo nutné považovat 

                                                      
234 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 60. 
235  K tomu blíže DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů 

komunitárního práva. Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 60 - 61. 
236 ČECH, Petr, DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Právní důsledky změny koncepce sídla. Obchodněprávní 

revue 4/2010, str. 103. 
237 Pro srovnání ibid, str. 102. 
238 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, str. 73. 
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místopisný údaj, který má právnická osoba obvykle uveden ve svých zakladatelských dokumentech 

a který je zapsán v příslušném rejstříku239. Stejně jako v § 19c SOZ, je třeba pojem adresy a sídla 

odlišovat, adresa je pouhým označení sídla. Musí se přitom jednat o jedinou adresu způsobilou být 

sídlem právnické osoby, vyjádřenou zcela konkrétně (jinak hrozí dle § 553 odst. 1 OZ zdánlivost 

právního jednání pro neurčitost), přičemž je zakázáno zakládat tzn. letterbox companies240 s ohledem 

na ustanovení § 14 ZVeřRej241. To ukládá navrhovateli, aby při podání návrhu na zápis právnické 

osoby doložil právní důvod užívání prostor, do nichž umisťuje její sídlo. Uvedený právní důvod musí 

právnická osoba splňovat po celou dobu, kdy je předmětné sídlo zapsáno v obchodním rejstříku242. 

Zvláštní úpravu obsahuje OZ pro sídlo podnikatele v § 429. 

Oproti § 19c odst. 1 SOZ, který možnost umístit sídlo v bytě povoloval pouze tehdy, pokud 

to neodporovalo povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti, ustanovení § 136 odst. 1 OZ to 

umožnuje za předpokladu, že nedochází k narušování klidu a pořádku v domě. Přestane-li právnická 

osoba se sídlem v bytě splňovat zákonné požadavky, nebude sice automaticky zrušena, ale příslušný 

rejstřík ji vyzve k nápravě a nedojde-li k ní, má možnost ji s likvidací zrušit243. Co se týče samotného 

rozsahu detailů adresy, postačí, uvede-li právnická osoba ve svém zakladatelském právním jednání 

jako sídlo pouze obec (§ 136 odst. 2 OZ). Ve veřejném rejstříku se však uvede adresa celá, kvůli její 

nutné materiální a formální publicitě. To ocení zejména společnosti, které v rámci obce často sídlo 

mění. Vyhnou se tak nákladům na změnu zakladatelského právního jednání, jelikož postačí pouze 

vyplnění formuláře na změnu zápisu v obchodním rejstříku244. 

V § 137 OZ, jež je komplementárním ustanovením k § 136 OZ 245 , zůstalo zachováno 

pravidlo § 19c odst. 3 SOZ sloužící k ochraně třetích osob jednajících v dobré víře při rozlišném 

faktickém a formálním sídle. To znamená, že se každý může dovolat skutečného sídla právnické 

osoby (odst. 1) a proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného do veřejného rejstříku, nemůže právnická 

osoba nic namítat (odst. 2), čímž se navazuje na princip materiální publicity v § 121 odst. 1 OZ. Jinak 

řečeno, jsou účinná jak jednání vůči společnosti učiněná na adrese jejího formálního sídla, tak i na 

adrese sídla faktického, a to i kdyby byl rozpor mezi sídly třetí osobě znám246. Toto pravidlo je zvláště 

                                                      
239 PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, str. komentář k § 30 ZMPS. 
240 Společnosti reprezentované pouze schránkou nebo P. O. Boxem. 
241 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
242 Pokud důvod společnost pozbyde a příslušný rejstřík se to dozví, vyzve ji k nápravě. Nedojde-li ke zjednání 

nápravy ve stanovené lhůtě, společnost může být v souladu s § 9 ZVeřRej zrušena s likvidací. 
243 Detaily viz § 9 ZVeřRej a LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015, str. 724. 
244 Pro srovnání DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, str. 74. 
245 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 137. 
246 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 727. 
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důležité pro doručování písemností, se kterými jsou spojovány určité právní důsledky nebo pro 

určení místní příslušnosti soudu. Ustanovení § 137 odst. 1 OZ nelze toliko použít pro potřeby 

rozlišování mezi českou a zahraniční právnickou osobou podle ustanovení § 26 odst. 1 ZMPS. 

Nebylo-li by tomu tak, došlo by k porušení neměnnosti sídla jakožto hraničního určovatele pro určení 

osobního statutu. To samé platí pro § 30 odst. 3 ZMPS, který užívá pojmu sídla ve smyslu sídla 

zapsaného247. 

První věta § 30 odst. 3 ZMPS pro právnické osoby s formálním sídlem248 v České republice 

ve smyslu § 26 tamtéž stanoví pro takové osoby zásadu, že mohou být založeny pouze podle českého 

práva. Oproti předcházející úpravě v § 24 odst. 2 ObchZ se ustanovení ZMPS netýká pouze 

podnikatelských subjektů, ale univerzálně všech právnických osob splňujících v něm uvedenou 

charakteristiku. 

3.4 Přeshraniční přemístění sídla společnosti v českém právu 

Přeshraniční přemístění sídla je ve smyslu § 59a odst. 1 písm. d) ZPřem považováno za jeden 

ze způsobů přeshraniční přeměny249, jež můžeme dále vnímat ve dvojí rovině. V jedné rovině se 

může jednat o změnu skutečného sídla, která probíhá de facto v objektivní realitě a v rovině druhé to 

může být změna sídla formálního. S ohledem na inkorporační princip a respektování svobody 

usazování, k němuž inklinuje český právní řád, jak bylo ostatně dokázáno v předešlém textu, nás 

bude zajímat především přemístění sídla formálního. Změna skutečného sídla totiž není v obecné 

rovině nikterak omezena 250  a nevyžaduje zápis změny do obchodního rejstříku 251 . Oproti sídlu 

reálnému, přeshraniční změna sídla formálního vyžaduje specifické jednání a změnu zapsaného 

zakladatelského jednání ve veřejném rejstříku v souladu se zákonnou úpravou252. Tato úprava je po 

                                                      
247 Pro srovnání GAŇO, Jiří, KUČERA, Zdeněk. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované 

vydání s důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Brno. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2014, str. 70, PAUKNEROVÁ, Monika, ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon 

o mezinárodním právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, str. 235 a dále KUČERA, Zdeněk. 

Obchodní společnosti ve vládním návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. In: ČERNÁ, Stanislava, 

ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo společností - ohlédnutí za dvěma 

desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 135. 
248 PAUKNEROVÁ, Monika, ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, str. 235. 
249 OZ takové vymezení neobsahuje, dokonce přeshraniční přemístění chybně neoznačuje jako přeshraniční, 

ale nazývá jej bez specifikace jako přemístění sídla, což není přesné. Viz ŠAFRÁNEK, Jan. Jaký je vztah 

ustanovení o přeměnách v NOZ a zvláštního zákona (č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev)? Rekodifikace a praxe 2013/8. 
250 Až na výjimky u společností vykonávajících určitou regulovanou činnost, pro které zákon buď stanový 

celkový zákaz, nebo určí dodatečné podmínky pro přemístění sídla. 
251 ČECH, Petr, DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Právní důsledky změny koncepce sídla. Obchodněprávní 

revue 4/2010, str. 104. 
252 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 724. 
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rekodifikaci soukromého práva přesunuta z poněkud omezeného ObchZ (§ 26) do ustanovení OZ, 

konkrétně do § 138 - § 142, zakotvující obecnou úpravu pro přemístění sídla a též v ZPřem v § 384a 

až p, který přetrval i po rekodifikaci a který obsahuje úpravu speciální. Mimo tyto dva hlavní kodexy 

je třeba zmínit i paralelní úpravu v § 30 odst. 3 ZMPS. 

Nekoherentnost a rozdrobenost právní úpravy přeshraničního přemístění sídla se stala terčem 

mnohé kritiky a ne neoprávněně vrhla stín podezření na zákonodárce, že úpravu v jednotlivých 

kodexech dostatečně nekoordinoval a chybně označil i systematicky zařadil 253 . Níže budou 

zanalyzovány jednotlivé přístupy zmiňovaných kodexů k úpravě přeshraničního přemístění sídla. 

3.4.1 Přeshraniční přemístění sídla společnosti v občanském zákoníku 

Rekodifikací byla do OZ zavedena v jeho § 138 až 142 obecná úprava přeshraničního 

přemístění sídla právnické osoby. § 138 OZ výslovně umožňuje všem právnickým osobám se sídlem 

v zahraničí přemístit své sídlo na území ČR a § 139 OZ zároveň i přesun české právnické osoby do 

zahraničí s výjimkou, kdy to nepřipustí právní řád cílového státu nebo státu, ve kterém má právnická 

osoba formální sídlo, přemístění se příčí veřejnému pořádku, nebo jde-li o právnickou osobu 

zakázanou dle § 145 OZ254. 

Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, ZPřem je nepochybně lex specialis ve vztahu k OZ, 

který zároveň jeho úpravu inspiroval255. ZPřem se podle § 1 odst. 1 a 3 tamtéž výslovně vztahuje 

toliko na obchodní společnosti a družstva a občanskému zákoníku tím pádem dle kontravalentního 

vztahu subsidiarity zbývají ostatní právnické osoby, jejichž vymezení je, vzhledem k absenci byť i 

demonstrativního seznamu, značně nejasné. Jak uvádí Dvořák, za daných okolností pravděpodobně 

bude nutné za zahraniční právnickou osobu pokládat všechny entity rozdílné od fyzické osoby256, 

jejichž osobní statut se řídí právem jiného státu než ČR257 analogicky dle § 59b odst. 3 ZPřem. V § 

                                                      
253 Pro srovnání, mimo jiné, PAUKNEROVÁ, Monika. Obchodní společnosti ve světle práva Evropské unie. 

In: ČERNÁ, Stanislava, ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo 

společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 

208 a nejvýrazněji ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, komentář k § 138. 
254 „Zakazuje se založit právnickou osobu, jež má za cíl popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných 

práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a 

sociální postavení; rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti; podporu násilí nebo řízení orgánu veřejné moci 

nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění, a dále právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými 

složkami.“ 
255 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 138. 
256 Může se tedy jednat i o právnické osoby s omezenou nebo chybějící právní subjektivitou. Viz příklady 

v kapitole 2 této práce. 
257 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 138. 
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138 odst. 2 OZ a úžeji v § 384a odst. 2 ZPřem zákonodárce rozumně zakázal, aby v ČR existovaly 

cizí obskurní entity, jež český právní řád nezná, a to pomocí nutné volby české právní formy 

právnické osoby a předložením odpovídajícího zakladatelského právního jednání (a z toho 

vyplývající povinnost zápisu do veřejného rejstříku dle § 120 a násl. OZ). Je třeba si nicméně 

uvědomit, že ZPřem se vztahuje pouze na přeměny obchodních společností a družstev, „a) které se 

řídí právem jiného členského státu než České republiky a b) jež májí sídlo, skutečné sídlo nebo hlavní 

provozovnu v členském státě“258, přičemž § 138 OZ teritoriální omezení neobsahuje. Paradoxně tak 

nastane situace, kdy se na obchodní společnosti a družstva z členských států EU bude vztahovat 

přísnější úprava ZPřem a na mimounijní obchodní společnosti a družstva pouze režim OZ. Unijní 

obchodní korporace tak budou ve smyslu § 384a odst. 1 ZPřem259 nuceny změnit svou formu na 

v českém právním řádu uznávanou obchodní korporaci, oproti stejným formám korporací ze států 

mimo EU, jejichž volba formy není omezena pouze na obchodní společnosti nebo družstva v režimu 

§ 138 odst. 2 OZ260. Dle názoru autora je zásadní chybou, mimo výše uvedeného, i nedostatečně 

pochopený smysl judikaturního vývoje v EU261. Veškerá judikatura se vždy soustředila pouze na 

členské státy EU a EHP, nikoliv státy nečlenské, jak ostatně trefně poznamenává i Dvořák 262 . 

Změnou právní formy na českou právnickou osobu společně se změnou vnitřních poměrů právnické 

osoby v § 138 odst. 3 OZ se stává přicházející zahraniční právnická osoba kompletně podřízenou 

českému osobnímu statutu, včetně ručení jejích společníků a členů jejích orgánů za dluhy, pokud 

vznikly po dni účinnosti přemístění sídla do tuzemska263. 

Jak bylo řečeno úvodem k tomuto bodu, § 139 OZ obsahuje úpravu přeshraničního 

přemístění sídla české právnické osoby do zahraničí, a to i mimo EU a EHP pod podmínkou 

souladnosti s českým264 veřejným pořádkem a pokud to připouští právní řád státu, do něhož má být 

sídlo přemístěno. Zvláštní je absence ochranných ustanovení, chránící členy právnické osoby (krom 

                                                      
258 § 59b odst. 3 písm. a) a b) ZPřem. 
259 „Zahraniční právnická osoba může přemístit sídlo do České republiky, (…)pokud při přemístění sídla změní 

svou právní formu na českou společnost nebo české družstvo a budou-li se po změně právní formy její vnitřní 

právní poměry řídit českým právním řádem.“ 
260 „Právnická osoba, která hodlá přemístit své sídlo na území České republiky, přiloží k návrhu na zápis do 

příslušného veřejného rejstříku rozhodnutí o tom, jakou právní formu české právnické osoby zvolila, a 

zakladatelské právní jednání vyžadované českým právním řádem pro tuto formu právnické osoby.“ 
261 Judikáty jako Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio 

oktató v Szolgáltató bt, či Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. července 2012 ve věci C-378/10, 

VALE Építési kft. 
262 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 138. 
263  LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 730 a 

PAUKNEROVÁ, Monika. Obchodní společnosti ve světle práva Evropské unie. In: ČERNÁ, Stanislava, 

ČECH, Petr (eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo společností - ohlédnutí za dvěma 

desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 209. 
264 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 732. 
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ochrany nesouhlasících členů v § 141 OZ viz níže). S ohledem na skutečnost, že přemístění sídla 

není podmíněno souhlasem nejvyššího orgánu nebo členů právnické osoby, může k němu tak dojít i 

bez jejich vědomí s prakticky nevratnými důsledky. Možnost přemístění sídla do zahraničí se 

nevztahuje na společenství vlastníků jednotek, jež je pevně spjato s nemovitostí, honební 

společenstva, obecně prospěšné společnosti, komoditní burzy či zájmové sdružení právnických osob. 

Naopak se bude týkat spolků, nadací a nadační fondů či ústavů265. 

Cílem ustanovení § 140 OZ je zajistit ochranu třetích osob při přeshraničním přemístění sídla 

právnické osoby do zahraničí, k čemuž využívá povinného zveřejnění záměru alespoň 3 měsíce přede 

dnem přemístění. V souladu s § 3018 OZ bude tato povinnost splněna zveřejněním údaje 

v Obchodním věstníku266. Do dvou měsíců od zveřejnění pak mohou věřitelé požadovat dodatečné 

zajištění svých pohledávek, zhorší-li se objektivně jejich dobytnost v ČR. Nebude-li dosaženo 

konsenzu, rozhodne o zajištění soud. Z praktického hlediska je nicméně třeba říci, že vzhledem 

k tomu, že nebyl nastaven žádný kontrolní mechanismus, vynutitelnost této úpravy, jakmile dojde 

k přemístění do zahraničí, je prakticky nulová267. Další prvek ochrany poskytuje § 141 OZ, který 

umožňuje nesouhlasícím členům ukončit jejich členství, včetně korespondujícího práva na 

vypořádání nejpozději ke dni účinnosti přemístění sídla do zahraničí. Odstavec 2 tamtéž, jež rozšiřuje 

ručení členů právnické osoby a jejího statutárního orgánu přede dnem účinnosti přemístění sídla, je 

reálně nepoužitelná, a to vzhledem k tomu, že se úprava OZ vztahuje toliko na spolky, jejichž členové 

dle § 215 odst. 2 OZ za jeho dluhy neručí268. 

Konečně, § 143 OZ upravuje účinnost přeshraničního přemístění sídla ke dni zápisu jeho 

adresy do veřejného rejstříku jak v ČR, tak i v zahraničí při exportu právnické osoby. Ustanovení 

však neadresuje otázku odlišného vnímání účinnosti v zahraničí. Cizí stát může účinnost spojovat 

s jinou právní skutečností, přičemž hrozí, že nastane situace, kdy právnická osoba existuje v obou 

státech nebo naopak v žádném. 

                                                      
265 Pro srovnání ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, komentář k § 139. 
266 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 737. 
267 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, komentář k § 140. 
268 Ibid, komentář k § 141. 
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3.4.2 Přeshraniční přemístění sídla společnosti v zákoně o přeměnách 

Novelou č. 355/2011 Sb., zákona o přeměnách269 inspirovanou rozsudkem SDEU ve věci 

Cartesio270 se do českého právního řádu zavádí speciální úprava přeshraničního přemístění sídla. Na 

rozdíl od OZ je přemístění ve smyslu ZPřem považováno za jednu z přeměn, avšak pouze 

s  aplikovatelností na obchodní korporace (§ 1 odst. 1 a 2 ZPřem) a místním omezením na jurisdikce 

EU, respektive EHP. Pro přemístění sídla z třetích států tedy bude i nadále nutné provést likvidaci 

existující společnosti a založení nové v cílové destinaci, případně využít přeshraniční fúze. 

Přeshraniční přemístění sídla zahraniční společností do ČR je svěřeno konkrétně § 384a až § 384e 

ZPřem a přemístění sídla do zahraničí českou entitou pak § 384f až § 384p tamtéž s tím, že obojí 

může obnášet i změnu právní formy271. 

K platnému přemístění sídla do ČR, aniž by společnost zanikla a vznikla nová, je nutné splnit 

několik podmínek. § 384a ZPřem stanoví, že tento přesun bude umožněn pouze tehdy, je-li umožněn 

i právním řádem státu aktuálního formálního sídla společnosti a zároveň právním řádem jejího 

osobního statutu (podle kterého se řídí její vnitřní právní poměry). Dále je společnost povinna změnit 

svou právní formu na některou z českých obchodních korporací, přičemž její vnitřní poměry musí 

být podřízeny českému právnímu řádu272. Stejně tak nesmí být společnost podle § 384c ZPřem 

v likvidaci nebo v probíhajícím insolvenčním nebo obdobným řízením, zavádějíce prvek ochrany 

věřitelů273 a nemožnost vyhnout se negativním důsledkům způsobených předchozím neúspěšným 

podnikáním274. ZPřem v § 384b obsahuje výčet pravidel pro změny právní formy, které se obdobně 

uplatní i na přemístění sídla. Jedná se o náležitosti zakladatelských dokumentů (§ 364 ZPřem), 

oceňování jmění při změně právní formy na kapitálovou společnost nebo družstvo (§ 367 ZPřem), 

úpravu vlastního kapitálu těchto společností, doplatkovou povinnost (§ 368 ZPřem) a obsazování 

míst v dozorčí radě zaměstnanci jako projev kodeterminace (§ 371 ZPřem). Pro zápis společnosti do 

obchodního rejstříku je potřeba osvědčení notáře vydané podle§ 59z ZPřem, jehož bližší náležitosti 

upravuje § 384d ZPřem. Úlohou osvědčení notářem je potvrdit, že zahraniční společnost splnila 

                                                      
269 Její inspirací byla úprava přemístění sídla obsažená v čl. 8 nařízení Rady 2157/2001/ES o statutu evropské 

společnosti. 
270 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio oktató v 

Szolgáltató bt. 
271 DĚDIČ, Jan. Novinky v právní úpravě přeměn obchodních společností a družstev. Obchodněprávní revue 

1/2012, str. 9. 
272 Pro srovnání POKORNÝ, Miroslav. CHADIMOVÁ, Helena. Přeshraniční přemístění sídla společnosti dle 

novely zákona o přeměnách. Epravo.cz ze dne 12. října 2012, číslo článku 85578, str. 2. 
273 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, str. 130. 
274  POKORNÝ, Miroslav. CHADIMOVÁ, Helena. Přeshraniční přemístění sídla společnosti dle novely 

zákona o přeměnách. Epravo.cz ze dne 12. října 2012, číslo článku 85578, str. 2. 
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všechny požadavky vyžadované českým právním řádem a řádem státu, ze kterého je sídlo 

přemisťováno, kontrola náležitostí českého zakladatelského právního jednání a posudek znalce 

osvědčující, že jmění společnosti odpovídá alespoň výši základního kapitálu uvedeném v tomto 

zakladatelském právním jednání. Mimo výše uvedené má společnost taktéž povinnost sestavit 

konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku a zahajovací rozvahu podle práva státu, 

kterým se řídí její vnitřní poměry a tyto nechat ověřit auditorem, jak stanoví § 59e odst. 4 ZPřem. 

Účinnost přemístění sídla do ČR nastává „dnem zápisu přemístění sídla do obchodního rejstříku nebo 

dnem výmazu ze zahraničního obchodního rejstříku, pokud s ním zahraniční právní řád, v němž je 

zahraniční obchodní rejstřík veden, spojuje právní účinky změny právní formy.“275 

ZPřem v § 384 umožňuje českým společnostem přemístit své sídlo do zahraničí, aniž by byl 

dotčen český osobní statut, případně přemístění se změnou osobního statutu při kontinuálním 

zachování existence dotčené společnosti 276 . Zachování českého osobního statutu je nicméně 

podmíněno pravidly cílového státu, a proto lze konstatovat, že přeshraniční přemístění sídla bude 

velmi často spjato se změnou právní formy. Z tohoto důvodu ZPřem v § 384g dovozuje podpůrnou 

aplikaci přísnějších ustanovení o změně právní formy zejména kvůli zvýšenému riziku pro 

společníky a věřitele společnosti. U společností podléhajících dozoru správních orgánů či ČNB se 

navíc vyžaduje i souhlas příslušného dozorčího orgánu (banky, pojišťovny, § 384h ZPřem). Obdobně 

jako u přemístění sídla do ČR nesmí být společnost v likvidaci a nesmí proti ní být zahájeno 

insolvenční řízení. Mimo obecnou základní úpravu náležitostí projektu přeměny přidává ustanovení 

§ 384j ZPřem další nutné náležitosti pro projekt přemístění sídla do zahraničí, včetně popsání 

důsledků na účast zaměstnanců na vedení společnosti, harmonogramu přemístění a dalších. Lhůta 

pro publikaci projektu je pak s ohledem na ochranu společníků277, zaměstnanců a věřitelů oproti 

normálu prodloužena o měsíc (na 2 měsíce, viz § 384k ZPřem). Obdobně jako opačný proces výše, 

i přemístění sídla do zahraničí vyžaduje notářské osvědčení, a to na základě prokázání splnění 

povinností vyžadovaných ZPřem na ochranu věřitelů, společníků a jiných oprávněných osob vůči 

společnosti (blíže § 384l a § 384m ZPřem). „Přemístění sídla české společnosti nebo družstva do 

zahraničí a související změny jejích zakladatelských dokumentů nabývají účinnosti dnem, ke kterému 

                                                      
275 § 384e odst. 1 ZPřem. Do obchodního rejstříku se zapíší stejné údaje jako u české společnosti a dále údaj, 

že společnost přemístila své sídlo ze zahraničí s uvedením jejích původních údajů obdobně, jako je tomu u 

fúze. 
276 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, str. 130. 
277  POKORNÝ, Miroslav. CHADIMOVÁ, Helena. Přeshraniční přemístění sídla společnosti dle novely 

zákona o přeměnách. Epravo.cz ze dne 12. října 2012, číslo článku 85578, str. 2. 
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je přemístění sídla české společnosti nebo družstva zapsáno do příslušného zahraničního obchodního 

rejstříku, nestanoví-li právo státu, v němž má být nové sídlo zapsáno, něco jiného.“278 

Navzdory poměrně povedené úpravě je přeshraniční přemístění sídla v praxi spíše vzácné. 

Zájemci tak převážně volí dnes již tradiční cestu „oklikou“ přes přeshraniční fúzi nebo evropskou 

společnost. Dojde-li ke schválení směrnice SUP279, postup pro přeshraniční přemístění sídla bude dle 

názoru autora využíváno o to méně. 

3.4.3 Přeshraniční přemístění sídla společností v ZMPS 

ZMPS se taktéž dotýká problematiky přeshraničního přemístění sídla do České republiky. 

Jeho § 30 odst. 3 stanoví, že „právnická osoba se sídlem v České republice může být založena pouze 

podle českého právního řádu. Tím není dotčena možnost přemístit do České republiky sídlo právnické 

osoby založené podle právního řádu cizího státu, která má sídlo v zahraničí, jestliže to umožňují 

mezinárodní smlouva, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo jiný právní předpis.“ Jak ale ze 

znění věty druhé vyplývá, ZMPS přemístění zapsaného sídla per se neupravuje, pouze mitiguje zákaz 

postulovaný v první větě a říká, že za určitých podmínek může být prolomen v případě přemístění 

sídla280. Jinými slovy, § 30 odst. 3 ZMPS povoluje zahraniční právnické osobě přemístit formální 

sídlo na území ČR při zachování cizího osobního statutu, připustí-li to mezinárodní smlouva, přímo 

použitelný předpis EU nebo jiný právní předpis.  

Obecná úprava přemístění sídla do České republiky zahraniční entitou v § 138 a 142 OZ 

však nic takového nepřipouští. § 138 odst. 2 a 3 OZ totiž stanoví, že od účinnosti přemístění 

zapsaného sídla zahraniční právnické osoby do České republiky se mění její osobní statut na český. 

Mezinárodní smlouva, která by něco takového umožnila, není autorovi a mnoha jiným teoretikům 

známa281. 

Praktický dopad tohoto ustanovení je tak téměř nulový. Zákonodárce zde evidentně 

předpokládal časné přijetí 14. směrnice o přemísťování sídel společností do jiného členského státu282, 

                                                      
278 § 348o ZPřem. 
279 Viz kapitola 4.3.2 této práce a Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. dubna 2014 o 

společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem 2014/0120 (COD). 
280 PAUKNEROVÁ, Monika, ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta. Zákon o mezinárodním 

právu soukromém-Komentář. Wolters Kluwer, 2013, str. 236. 
281  GAŇO, Jiří, KUČERA, Zdeněk. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované vydání s 

důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Brno. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2014, str. 78; PAUKNEROVÁ, Monika. Kolizněprávní úprava obchodních společností. Právní rozhledy. 2005, 

č. 7, str. 248. 
282  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o 14. směrnici v oblasti práva společností o 

přemísťování sídel společností do jiného členského státu doplněný o doporučení Komisi. 
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leč stále se tak nestalo a v dohledné době zjevně nestane. Jak uvádí Kučera a Gaňo, „zákon nemůže 

vycházet jen ze současného stavu“283. Kriticky se k podmínce mezinárodní smlouvy vyjadřovali i 

autoři k předchozí úpravě ObchZ, kdy s ohledem na českou adhezi k principu inkorporačnímu je 

trvání na mezinárodní smlouvě zbytečně omezující 284 . Vytýkat se dá též limitace na „přímo 

použitelný předpis Evropské unie“ v situaci, kdy naprostá většina pravidel v této oblasti je určována 

judikaturou SDEU. V tomto světle se tak stávající úprava § 30 odst. 3 ZMPS zdá poněkud 

nadbytečná285 a ne zrovna povedená. 

4 Evropské právo společností a svoboda usazování 

Evropské právo společností není oficiálním pojmem, tvoří nicméně relativně obsáhlou část 

komunitárního práva a lze o něm tudíž mluvit jako o jeho svébytném odvětví286. Osobní působnost 

primárního práva EU v čl. 54 SFEU pododstavec 1, jak už bylo ostatně rozvedeno v kapitole 2 této 

práce, pojímá „společnost“ velmi široce, když je definuje jako „společnosti založené podle 

občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo 

soukromého práva s výjimkou neziskových organizací 287 “ a pododstavec 2 tamtéž dodává: 

„založenými podle práva některého členského státu, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo 

hlavní provozovnu uvnitř Unie, se pro účely této kapitoly zachází stejně jako s fyzickými osobami, 

které jsou státními příslušníky členských států“. Výjimky, na něž se svoboda usazování nevztahuje, 

pak uvádí čl. 52 SFEU, derogující určité subjekty z důvodu ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti 

či zdraví. 

Z pohledu primárního práva EU je pro společnosti důležitý zejména volný pohyb osob, jež 

se v případě společností projevuje jako tzv. svoboda podnikání (svoboda usadit se, right of 

establishment, liberté d´établissment, čl. 49 - 50, čl. 54 - 55 SFEU) a volný pohyb kapitálu (čl. 63 

SFEU). O zásadním významu svobody usazování jakožto jednoho ze základních principů EU pro 

                                                      
283  GAŇO, Jiří, KUČERA, Zdeněk. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentované vydání s 

důvodovou zprávou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Brno. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2014, str. 78. 
284 PAUKNEROVÁ, Monika. Kolizněprávní úprava obchodních společností. Právní rozhledy. 2005, č. 7, str. 

248 a dále PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: (s přihlédnutím k evropskému právu). 

4., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2004, str. 265 a CHOBOLA, Tomáš. Svoboda usazování zahraničních 

společností v právu ČR. Právní rozhledy. 2004, č. 16, str. 604. 
285 DOBIÁŠ, Petr et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář: podle právního stavu k 1. lednu 

2014. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, str. 140. 
286 DĚDIČ J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co všechno se po 1. květnu změnilo? 

Bova Polygon, 2004, str. 38. 
287 Skutečnost, že se čl. 54 nevztahuje na neziskové společnosti nelze ztotožňovat s limitací tohoto článku na 

čistě výdělečné subjekty. Více detailů SYLLOVÁ, Jindřiška. PALDUSOVÁ, Lenka. Lisabonská smlouva: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 328. 
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evropské právo společností a obecně pro fungování vnitřního trhu panuje napříč odbornou literaturou 

jednoznačná shoda288. Obecně lze svobodu usazování vnímat jako dlouhodobé etablování podnikání 

(hospodářské činnosti) na území kteréhokoliv státu289, což je ostatně to, co ji odlišuje od volného 

pohybu služeb. V rozsudku Factortame II bod 20 je usazování vymezeno jako „skutečný výkon 

hospodářské činnosti prostřednictvím stálého zařízení v jiném členském státě na neurčitou dobu“ 290. 

Stěžejním ustanovením je zejména čl. 49 SFEU291 (s vertikálním přímým účinkem292), ze kterého 

vyplývá, že svoboda usazování má dvě formy či složky, skrze které ji společnosti vykonávají – 

primární a sekundární. 

Primární svoboda usazování (čl. 49 SFEU první věta pododstavce 1) zahrnuje právo 

podnikatele přemístit výkon své podnikatelské činnosti (své místo podnikání) na území jiného 

členského státu nebo ji v tomto státě zahájit. Jak podotýká Doležil se Salačem, z textu čl. 49 SFEU 

není možné explicitně dovodit oprávnění k přeshraničnímu přenesení sídla. Toto lze dovodit z 

„obecného principu svobody usazování a rovněž s použitím argumentu a maiori ad minus, že 

přeshraniční přenesení sídla nemůže být omezeno, jestliže je možné v členských státech zakládat 

dceřiné společnosti či pobočky“293. 

Sekundární svoboda usazování (čl. 49 SFEU druhá věta pododstavce 1) dále rozšiřuje 

svobodu usazování o možnost zakládat dceřiné společnosti, pobočky, zastoupení, agentury a další na 

území jiných členských států294. Definice dceřiné společnosti nalezneme ve Směrnici, kterou se 

doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 295  v čl. 2(c), která 

                                                      
288 VACCARO, Enrico. Transfer of Seat and Freedom of Establishment in European Company Law. European 

Business Law Review 2005, str. 1348. 
289  DOLEŽIL, Tomáš a SALAČ, Jaroslav. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních 

společností. Právní rozhledy. 2003, č. 5, str. 224. 
290 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. července 1991 ve věci C-221/89 The Queen v Secretary 

of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and others. 
291 „V rámci níže uvedených ustanovení jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky 

jednoho členského státu na území jiného členského státu. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování 

zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu usazenými na 

území jiného členského státu. 

Svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a 

řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce, za podmínek stanovených pro 

vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak.“ 
292 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 21. června 1974 ve věci 2/74, Jean Reyners v Belgie. 
293  DOLEŽIL, Tomáš a SALAČ, Jaroslav. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních 

společností. Právní rozhledy. 2003, č. 5, str. 224. 
294 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 31. 
295 Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem 

na zapojení zaměstnanců. 
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„dceřinou společností rozumí společnost, nad níž mateřská společnost vykonává dominantní vliv ve 

smyslu čl. 3 odst. 2 až 7 směrnice 94/45/ES296“. 

Článek 50 SFEU do budoucna počítá s tím, že primární svobodu doplní dodatečná 

harmonizace. Je však třeba jedním dechem dodat, že harmonizace předvídaná tímto článkem je 

prozatím velmi nekompletní297, což bude ve větších detailech rozvedeno v kapitole 4.2 této práce o 

sekundární legislativě EU. Mimo článek 50 SFEU, i článek 293 SES (bývalý článek 220) 

předpokládal další proaktivní jednání, tentokrát ze strany členských států, za účelem úpravy 

vzájemného uznávání společností, zachování jejich právní osobnosti a jejich spojování. Než však 

stihnul být zásadnějším způsobem využit, byl zrušen Lisabonskou smlouvou. 

4.1 Judikatura 

Nevraživost mezi kolizními pravidly ohledně osobního statutu společností jednotlivých 

členských států a svobodou usazování má poměrně dlouhou, přes 30 let trvající, historii, kdy „v 

záplavě protichůdných interpretací a argumentací mohl konečné stanovisko zaujmout jedině ESD a 

postupně tak činil“298. V průběhu těchto 30 let SDEU od rozsudku Fearon299 krok po kroku snižoval 

použitelnost teorie sídla a pokládal pevné základy pro vládu teorie inkorporační300, nicméně tak činil 

velmi umírněně a s opatrností. Až v rozsudku VALE301  SDEU posvětil „smrt“ teorie sídla jako 

prokázaný fakt302, ale o tom detailně později. 

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z prvních rozsudků SDEU byl rozsudek ve věci Fearon 

z roku 1984. Jako první se zabýval určováním osobního statutu společností z hlediska komunitární 

úpravy. Stěžejní otázkou, kterou se SDEU zabýval, bylo, jakou roli pro určení osobního statutu pro 

účely aplikace SES hraje princip kontroly. Verdikt byl jednoznačný – tato teorie nemá prakticky 

                                                      
296 Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu 

pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a 

skupinách podniků působících na území Společenství. 
297 CALSTER, Geert van. European Private International Law. Londýn: Bloomsbury Publishing, 2013, str. 

214. 
298 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 39. 
299 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. listopadu 1984 ve věci C-182/83 Robert Fearon and 

Company Limited v Irish Land Commission. 
300 NAGY, Csongor István. The Personal Law of Companies and the Freedom of Establishment Under EU 

Law. The Enthronement of the Country-of-Origin Principle and the Establishment of an Unregulated Right of 

Cross-Border Conversion. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013, str. 353. 
301 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. července 2012 ve věci C-378/10, VALE Építési kft. 

Více viz kapitola 4.1.5. 
302 ARMOUR, John, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, 

Current Legal Problems, vol. 48, 2005, str. 370. 
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žádný význam. Na druhou stranu se SDEU přiklonil ke kritériu principu sídla společnosti jako 

rozhodujícímu faktoru při určení osobního statutu. 

V roce 1986 následoval rozsudek Komise v. Francie303. V tomto případě SDEU dovodil, že 

primárním kritériem pro osobní statut společností je jejich zapsané sídlo. Jak ale uvádí Dědič a Čech, 

hlavním přínosem tohoto rozsudku nebylo řešení kolizněprávních otázek, ale „konstatování porušení 

svobody usazování se přijetím a aplikací národních předpisů, jež vedou k diskriminaci zahraničních 

subjektů“304. Podrobil-li by ČS zahraniční subjekt, který se chce na jeho území usadit, odlišnému 

zacházení jen kvůli sídlu na území jiného ČS, ustanovení čl. 49 a 54 SFEU by pozbyly smyslu. 

Jinými slovy, svoboda usazování byla použita jako nástroj k odstranění diskriminace z důvodu 

registrovaného sídla v zahraničí. 

Další v řadě kolizněprávních rozsudků je rozhodnutí z roku 1986 ve věci Segers305. To 

potvrdilo závěry z předchozího rozsudku Komise v. Francie, což logicky a zcela oprávněně vzbudilo 

naději u zastánců inkorporační teorie. Jak trefně poznamenávají Dědič s Čechem, „cesta k prohlášení 

inkorporačního principu za lépe vyhovující byla nastoupena. Jasný však zůstával pouze závěr, že 

společnost založená podle práva státu svého zapsaného sídla nesmí být podrobena odlišnému 

zacházení v jiných členských státech ani tehdy, nachází-li se její skutečné sídlo mimo území tohoto 

členského státu.“306 

V opozici k výše uvedenému, množství lidí považovalo obiter dictum z rozsudku Daily 

Mail307 z roku 1988 (o kterém bude detailněji pojednáno v následující kapitole) za ospravedlňující 

využívání teorie sídla jako kolizněprávního principu, zastiňujíc rozsudek Segers, který zjevně říká 

opak. Proto triáda rozsudků Centros, Überseering a Inspire Art vydaných okolo roku 2000 způsobily 

takové pozdvižení a doslova otřásly základy evropského práva společností308. Tyto rozsudky ohlásily 

nástup nové éry, když umožnily volnost volby místa inkorporace napříč celým Evropským 

ekonomickým prostorem. V roce 2008 SDEU zvolilo opatrnější postup ve svém rozsudku 

                                                      
303 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. ledna 1986 ve věci C-270/83 Komise v Francie. 
304 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. 

Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 39. 
305 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. července 1986, věc: 79/85, D. H. M. Segers v Bestuur 

van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen. 
306 DĚDIČ J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co všechno se po 1. květnu změnilo? 

Bova Polygon, 2004, str. 44. 
307 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. září 1988 ve věci C-81/87 The Queen v H. M. Treasury 

and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. 
308 NAGY, Csongor István. The Personal Law of Companies and the Freedom of Establishment Under EU 

Law. The Enthronement of the Country-of-Origin Principle and the Establishment of an Unregulated Right of 

Cross-Border Conversion. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013, str. 353. 
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Cartesio309, otvírajíc nicméně cestu pro soutěž právních řádů a ustavující právo „odchodu“, tedy 

právo společností přesunout jejich sídlo do jiného členského státu za účelem přeměny v právnickou 

osobu v místě přijímajícího členského státu. Ve svém posledním rozsudku VALE z roku 2012 naopak 

SDEU ustavilo právo „příchodu“ jakožto derivátu obecného zákazu diskriminace. 

Závěrem je tak možné konstatovat, že SDEU pravděpodobně nevědomě vnutil členským 

státům svou vizi společenského práva v takové podobě, jakou evropský zákonodárce nikdy 

nezamýšlel. 

4.1.1 Daily Mail 

Investiční holdingová společnost Daily Mail and General Trust PLC založená podle 

anglického práva s registrovaným i reálným sídlem (a tedy i daňovým domicilem) ve Velké Británii 

se rozhodla přemístit své reálné sídlo do Nizozemí za účelem daňové optimalizace a 

restrukturalizace. V souladu s anglickým daňovým právem byla prerekvizitou k přemístění reálného 

sídla společnosti autorizace od HM Treasury (ministerstvo financí). Daňové právo a transfer 

daňového domicilu, na rozdíl od obecné platnosti inkorporačního principu ve VB, vycházely 

z principu skutečného sídla. Ministerstvo financí tedy umožňovalo přeshraniční přemístění reálného 

sídla, avšak pouze za předpokladu, že společnost Daily Mail zlikviduje právní entitu ve VB a znovu 

ji založí v cílové destinaci. Po neúspěšných jednáních se Daily Mail obrátila na soud. Anglický High 

Court of Justice, Queen´s Bench položil předběžnou otázku SDEU310, zda články 49 a 54 SFEU 

(dříve čl. 43 a 48 SES) vylučují možnost členského státu, aby zakázal společnosti přemístění jejího 

centrálního managementu a ústřední kontroly (skutečného sídla) za účelem redukce daňové 

povinnosti do jiného členského státu. Argumenty obou stran se zaměřily primárně na otázku, zda se 

na právo odchodu vztahuje svoboda usazování a zda se na základě výše uvedené skutkové podstaty 

jedná skutečně o „usazení“ v hostitelském státě311. 

Jak je zřejmé z položené otázky a následného verdiktu, SDEU se neomezil pouze na případy 

daňových bariér, ale své rozhodnutí vztáhnul i na samotnou primární svobodu usazování, viz níže312. 

SDEU konstatoval, že čl. 54 připouští pluralitu odlišných hraničních určovatelů, když vedle sebe 

zmiňuje jak zapsané sídlo, tak i sídlo managementu (hlavní správy) a místo, na kterém společnost 

                                                      
309 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio oktató v 

Szolgáltató bt. 
310 Výsledkem byl rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. září 1988 ve věci C-81/87 The Queen v 

H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. 
311 Tedy v situaci, kdy dojde k přemístění managementu a ohniska kontroly. 
312  Pro srovnání DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů 

komunitárního práva. Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 42. 
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vyvíjí činnost: „Je tedy třeba konstatovat, že Smlouva považuje rozdíly v národních právních 

předpisech týkajících se (…) otázky, zda (…) registrované sídlo nebo skutečné sídlo společnosti 

založené podle práva členského státu může být přemístěno z jednoho členského státu do druhého, 

jako na problematiku, která není řešena podle pravidel týkajících se svobody usazování, ale musí být 

v budoucnu zodpovězena legislativou nebo úmluvami, jež nebyly dosud přijaty.“ 313  SDEU dále 

pokračoval: „Za těchto okolností články 52 a 58 (nyní čl. 49 a 54 SFEU) Smlouvy nelze vykládat 

takovým způsobem, že přiznávají společnostem založeným podle právních předpisů členského státu 

právo přemístit svůj management, kontrolu a ústřední správu do jiného členského státu při zachování 

statusu společností založených podle právních předpisů prvního členského státu.“314 Tento verdikt 

SDEU odůvodnil v bodě 19 následujícím způsobem: „Je třeba připomenout, že na rozdíl od fyzických 

osob jsou společnosti tvorové práva, a to za současného stavu práva Společenství stvoření národních 

právních předpisů. Existují pouze díky rozličným národním předpisům, jež upravují jejich vznik a 

fungování.“ 

Jinými slovy SDEU odmítnul rozšířit svobodu usazování stanovenou čl. 49 a 54 SFEU i na 

přemístění skutečného sídla společnosti z jednoho členského státu do druhého. Odmítnul tedy 

aplikovat tuto obecnou svobodu na primární svobodu usazování v případě společností (na fyzické 

osoby se ochrana vztahuje, stejně jako na nadnárodní společnosti)315 a potvrdil jim pouze svobodu 

sekundární. Toto rozhodnutí vyvolalo vlnu kritiky, zvláště mezi daňovými specialisty a v podstatě 

zafungovalo jako katalyzátor pozdějších reformních návrhů316. Obecně se rozsudek ve věci Daily 

Mail považuje za krok zpět oproti standardní přísné ochraně svobody usazování Evropským soudním 

dvorem. I přes tento nezdar přinesl rozsudek Daily Mail jednu nespornou výhodu a tou je následný 

rozsudek ve věci Centros317, na který se blíže podíváme v další kapitole. 

4.1.2 Centros 

Po deseti letech od vydání rozsudku Daily Mail byl SDEU konfrontován s obdobnou 

otázkou, tentokrát ve věci společnosti Centros. Tento rozsudek byl překvapením (a nutno říci, že 

poměrně nepříjemným) pro státy prosazující teorii sídla a zvláště pak pro Německo. Společnost 

Centros Ltd založili v roce 1992 dva dánští občané ve formě tzv. letter – box company318 ve Velké 

                                                      
313 Volně přeloženo z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. září 1988 ve věci C-81/87 The Queen 

v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc, bod 23. 
314 Ibid, bod 24. 
315 ROUSSOS, Alexandros, Realising the Free Movement of Companies, 12 European Business Law Review 

2001, Issue 1/2, str. 11. 
316 DRURY, Robert. Migrating companies. 1999, 24(4) European Law Review, str. 360. 
317 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 1999 ve věci C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. 
318 Společnosti mající v místě zapsaného sídla pouze schránku. 
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Británii, která požadovala pouze velmi nízký základní kapitál, včetně možnosti jej splatit do určitého 

časového horizontu319, oproti Dánsku, kde byla vyžadována částka 200.000 DK. Oba zakladatelé 

neskrývali své důvody, a to včetně skutečnosti, že budou vykonávat veškerou podnikatelskou činnost 

na dánském území. Za tímto účelem společnost Centros Ltd zažádala o zápis pobočky společnosti 

do dánského obchodního rejstříku. Lze tedy říci, že se společnost „pokusila dosáhnout obdobného 

výsledku jako společnost Daily Mail and General Trust PLC, formálně však využila nástrojů 

sekundární svobody usazování“320. Žádost o zápis byla dánskými autoritami nicméně zamítnuta a po 

několika letech se případ dostal až k dánskému Nejvyššímu soudu, který v souladu s čl. 267 SFEU 

položil předběžnou otázku o slučitelnosti takového postupu s čl. 49 a 54 SFEU. Dánsko 

argumentovalo tím, že kdyby povolilo založení pobočky, umožnilo by tím společnostem obcházet 

korporátní předpisy, včetně požadavků na základní kapitál a zároveň tvrdilo, že je nezbytné, aby 

společnost vykonávala alespoň minimální ekonomickou činnost ve státě původu, aby mohla využívat 

svobody usadit se v jiném ČS. 

Skutečnost, že se v tomto případě jednalo o využití sekundární svobody usazování a že 

překážku vytvořil stát, na jehož území měla být pobočka inkorporována, umožnila SDEU zaujmout 

odlišné stanovisko než v rozsudku Daily Mail 321 . SDEU s výše uvedenými argumenty Dánska 

nesouhlasil a prohlásil, že společnost vzniklá v souladu se zákony domovského ČS má právo na 

užívání svobody usazování, i kdyby tato počáteční inkorporace byla učiněna výhradně za účelem 

následného využití svobody usazování. To nicméně ČS nebrání, aby podnikly patřičné kroky pro 

předcházení podvodům, avšak takové opatření musí být ospravedlnitelné – nediskriminující, musí 

odpovídat naléhavým důvodům veřejného zájmu, vhodné pro dosažení sledovaného cíle a 

proporcionální322. Jak dále SDEU vyjasnil, je to právě pro tyto případy korporátní mobility, pro něž 

byly ustanovení upravující svobodu usazování vytvořeny. Schopnost využít příležitostí nabízených 

rozličnými typy zahraničních společností a rozdílnostmi v právních úpravách ČS neznamená per se 

nezákonné obcházení národních právních předpisů323. Ze závěrů soudu je tudíž možné dovodit, že 

                                                      
319 Velká Británie neaplikovala Druhou směrnici Rady č. 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci 

ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech 

od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při 

udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. 
320 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního 

práva. Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 42. 
321 Ibid, str. 42. 
322 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 1999 ve věci C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen, bod 25. Pro srovnání DOLEŽIL, Tomáš a SALAČ, Jaroslav. Aktuální otázky svobody 

usazování (podnikání) obchodních společností. Právní rozhledy. 2003, č. 5, str. 226. 
323 OPINION OF ADVOCATE GENERAL LA PERGOLA delivered on 16 July 1998 in case C-212/97 

Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, str. 10. 
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„kolizní normy spočívající na teorii sídla nelze aplikovat bez omezení, aniž by tím bylo porušeno 

právo na usazování ve smyslu čl. 49 a násl. SFEU“324. 

Množství autorů v rozsudku Centros spatřovalo začátek konce teorie sídla325, a to hlavně 

vzhledem k tomu, že SDEU explicitně uvedl, že založení společnosti v jednom členském státě a 

pobočky ve druhém samo o sobě nezakládá zneužití ustanovení SFEU326. Zejména němečtí autoři se 

snažili najít cestu kolem327 a snažili se opodstatnit jeho neaplikaci na státy uznávající princip sídla328. 

I tak lze nicméně říci, že ani Centros stále nezakotvil přesná pravidla a hlavně mantinely, 

kam až mohou státy teorie sídla v bariérách zajít. Na tyto otázky odpovídá až následující judikatura 

SDEU. 

4.1.3 Überseering 

Po předchozích dvou judikátech byl SDEU ve věci společnosti Überseering329  konečně 

přímo konfrontován s otázkou, zda je teorie sídla v rozporu se svobodou usazování. A co více, 

předběžná otázka se týkala přímo Německa – Mekky tohoto principu. Přesněji řečeno, primární 

otázkou zde bylo, zda dojde k porušení ustanovení o svobodě usazování, odmítne-li ČS v důsledku 

aplikace teorie sídla uznat pseudozahraniční společnost s formálním sídlem v zahraničí, avšak mající 

reálné sídlo na jeho území. 

Überseering BV (Besloten vennootschap, obdoba s.r.o.) byla nizozemskou společností, jejíž 

100% podíl koupili dva němečtí občané, kteří veškerou činnost přesunuli do Německa. Společnost 

zde vlastnila několik motelů, přičemž jeden z nich procházel rekonstrukcí prováděnou společností 

Nordic Company Baumanagement GmbH (dále jen „NCBG“). Dílo nicméně vykazovalo vady a 

Überseering se rozhodla žalovat NCBG v Německu. Soud však žalobu zamítnul pro absolutní 

procesní nezpůsobilost žalobkyně v souladu s judikaturou a německým ZMPS a jeho radikálním 

přístupem k řešení kolizních otázek. Po nějaké době případ dospěl až ke Spolkovému soudnímu 

dvoru (BGH), který položil předběžnou otázku SDEU, zda „musejí být články 43 ES a 48 ES (nyní 

                                                      
324 DOLEŽIL, Tomáš a SALAČ, Jaroslav. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních 

společností. Právní rozhledy. 2003, č. 5, str. 227. 
325 Například BEHRENS, Peter. International Company Law in View of the Centros Decision of the ECJ. 1 

European Business Law Review 125 (2000), str. 145, nebo ROUSSOS, Alexandros, Realising the Free 

Movement of Companies, 12 European Business Law Review 2001, Issue 1/2, str. 13 – 14. 
326 Rozsudek Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, bod 27. 
327 GELTER, Martin. Centros, the Freedom of Establishment for Companies, and the Court's Accidental 

Vision for Corporate Law. ECGI. Law Working Paper N° 287/2015, str. 17. 
328 Argumentem bylo, že je Dánsko státem teorie inkorporační. 
329 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH. 
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čl. 49 a 54 SFEU) vykládány v tom smyslu, že svoboda usazování společností brání tomu, aby 

způsobilost k právům a povinnostem a procesní způsobilost společnosti platně založené podle práva 

členského státu byly posuzovány z hlediska práva jiného státu, do kterého uvedená společnost 

přenesla svoje skutečné sídlo, pokud z tohoto práva vyplývá, že tato společnost již nemůže ve státě 

usazení vymáhat u soudu práva vyplývající ze smlouvy“ a v případě kladné odpovědi, zda „vyplývá 

ze svobody usazování společností povinnost posuzovat způsobilost k právům a povinnostem a 

procesní způsobilost společnosti podle práva státu, kde byla založena“330. 

SDEU konstatoval, že z obou výše uvedených článků SFEU přímo plyne, že společnosti mají 

právo vykonávat svou činnost v jakémkoliv ČS s tím, že jejich statutární sídlo, ústřední správa nebo 

hlavní pobočka slouží k tomu, aby mohl být určen jejich lex personalis. Soud dále jasně řekl, že 

svoboda usazování nutně předpokládá uznání společností všemi členskými státy331 a definitivně se 

tak postavil na stranu inkorporační teorie: „Za těchto podmínek odmítnutí členského státu uznat 

způsobilost k právům a povinnostem společnosti založené v souladu s právem jiného členského státu, 

ve kterém má své sídlo, zejména z důvodu, že společnost na jeho území přenesla své skutečné sídlo 

(…), s tím důsledkem, že společnost nemůže v hostitelském členském státě vystupovat jako účastník 

soudního řízení na obranu svých práv vyplývajících ze smlouvy, pokud nebude znovu založena podle 

práva tohoto státu, zakládá omezení svobody usazování, které je v zásadě neslučitelné s články 43 

ES a 48 ES (nyní čl 49 a 54 SFEU).“332 Není se tak čemu divit, že mnozí autoři, mezi nimi i Bachner, 

tento rozsudek označují jako „konec teorie reálného sídla“333. 

Krom samotné odpovědi na položenou otázku se SDEU důkladně zabýval vztahem mezi 

Überseering a závěry, ke kterým dospěl v rozsudku Daily Mail334. Uvedl, že jeho argumentační 

využitelnost Německem není možná, jelikož se jedná o rozdílnou situaci. Jak SDEU vysvětlil, spor 

ve věci Daily Mail řešil otázku přenesení skutečného sídla do jiného ČS při zachování právní 

osobnosti v jiném ČS, kdežto ve věci Überseering jde o uznání společnosti založené podle práva 

jednoho ČS jiným ČS. Nejedná se tedy o otázku zacházení se společností založené podle práva jiného 

ČS335. Zjednodušeně řečeno, Daily Mail se zabýval vztahem mezi společností a státem inkorporace, 

                                                      
330 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, bod 21. 
331 DOLEŽIL, Tomáš a SALAČ, Jaroslav. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních 

společností. Právní rozhledy. 2003, č. 5, str. 227. 
332 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, bod 82. 
333 BACHNER, Thomas. Freedom of Establishment for Companies: A Great Leap Forward, 62 Cambridge 

Law Journal 47, 2003, str. 49:“this is the end of the theory of the real seat”. 
334 Je s podivem, že k této konfrontaci nedošlo již v rozsudku Centros. 
335 DOLEŽIL, Tomáš a SALAČ, Jaroslav. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních 

společností. Právní rozhledy. 2003, č. 5, str. 227. 
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ale Centros a Überseering se potýkají s omezováním svobody usazování společnosti přiznanou 

jinými státy336. 

Jedinou šancí Německa byla argumentace kategorickými požadavky (ochrana hospodářské 

soutěže, ochrana zaměstnanců, věřitelů a menšinových společníků, nediskriminace apod. – tradiční 

argumenty států principu sídla). SDEU se s nimi v bodě 92 a 93 rozsudku vypořádal velice rychle, 

když uvedl: „V tomto ohledu nelze vyloučit, že by takové naléhavé důvody obecného zájmu, jako je 

ochrana zájmů věřitelů, menšinových společníků, zaměstnanců nebo také státní pokladny, mohly za 

určitých okolností a při dodržení určitých podmínek odůvodnit omezení svobody usazování. Takové 

cíle však nemohou odůvodnit upření způsobilosti k právům a povinnostem, a tudíž i procesní 

způsobilosti společnosti řádně založené v jiném členském státě, v němž má své sídlo. Takové opatření 

je totiž samotným popřením svobody usazování přiznané společnostem články 43 ES a 48 ES (čl 49 

a 54 SFEU).“337 

4.1.4 Inspire Art Ltd 

Z předchozích rozsudků, které byly v této práci analyzovány, stále není možné seznat, zda a 

eventuálně v jakém rozsahu je ČS oprávněn na (pseudo)zahraniční společnosti aplikovat kogentní 

ustanovení svého národního práva, a to zejména v situacích, kdy vnitrostátní právní řád počítá 

s přísnější úpravou, aniž by porušil čl. 49 a 54 SFEU. Tedy jinak řečeno, zda svoboda usazování 

převáží nad veškerými vnitrostátními právními omezeními338. Na tuto otázku reaguje přelomový 

rozsudek SDEU ve věci Inspire Art339, který společně se svými předchůdci Centros a Überseering 

zásadně zformoval svobodu usazování a v lecčems bezpochyby i nad rámec toho, co zákonodárce ve 

Smlouvě zamýšlel. Trefně o této trojici hovoří Gelter, když ji označuje jako „three strikes and you 

are out“340, kdy oním „vyoutovaným“ je samozřejmě myšlena teorie sídla. 

Společnost Inspire Art Ltd. byla založena podle anglického práva s cílem vykonávat 

veškerou činnost spočívající v obchodě uměním v Nizozemí. Důvodem inkorporace anglické 

společnosti bylo opět vyhnutí se vyššímu základnímu kapitálu. Jediným jednatelem společnosti byl 

                                                      
336 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, bod 62. 
337 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, body 92 - 93. 
338 SALAČ, Jaroslav, DOLEŽIL, Tomáš. Evropský soudní dvůr dotváří svobodu usazování (podnikání) 

obchodních společností – k rozsudku Inspire Art. Právní rozhledy 4/2004. str. 148. 
339 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. září 2003 ve věci C-167/01 Kamer van Koophandel 

en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd. 
340 GELTER, Martin. Centros, the Freedom of Establishment for Companies, and the Court's Accidental 

Vision for Corporate Law. ECGI. Law Working Paper N° 287/2015, str. 17. 
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nizozemský občan. Společnost zřídila organizační složku v Nizozemí, kterou chtěla zapsat do 

obchodního rejstříku vedeného Obchodní komorou v Amsterodamu. Podle nizozemského Wet op de 

puur formeel buitenlandse Venootschappen, tedy zákona o pseudo-zahraničních společnostech (dále 

jen „ZPZS“) byly na pseudo-zahraniční společnosti kladeny určité dodatečné nároky jako připojení 

dodatku za obchodní firmu, aby bylo jasné, že se jedná o „formálně zahraniční společnost“, 

minimální základní kapitál, zvláštní povinnosti ohledně zveřejňování účetních závěrek a výročních 

zpráv a při nesplnění některé z vyžadovaných náležitostí osobní solidární ručení členů statutárního 

orgánu. Společnost Inspire Art odmítla za firmu uvádět výše zmíněný dodatek, což vyústilo v žalobu 

Obchodní komory proti společnosti. Nizozemský soud posléze předložil SDEU několik předběžných 

otázek. První z nich se zabývala tím, zda je čl. 49 a 54 SFEU nutno vykládat tak, že „uložení 

dodatečných povinností vůči zahraničním společnostem nebo jejich organizačním složkám podle 

nizozemského ZPZS je v rozporu s komunitárním právem za situace, kdy společnost byla založena v 

jednom členském státě za účelem získání výhod oproti společnostem založeným podle práva jiného 

členského státu, které předepisuje přísnější pravidla než právo státu inkorporace“341. Druhá otázka 

je spojená s první a směřuje k tomu, zda na odpovědi na ní změní něco skutečnost, že ZPZS byl přijat 

právě za účelem regulace pseudo-zahraničních společností a poslední třetí otázkou pak bylo již 

tradičně, zda je možno úpravu výše zmíněným zákonem považovat za ospravedlněnou ve smyslu čl. 

52 SFEU či za kategorický požadavek. 

SDEU se nejdříve vypořádal s otázkou povinnosti publicity (určitých korporátních 

dokumentů a firemního dodatku), když odkázal na 11. Směrnici342, která tuto oblast kompletně 

harmonizuje. Problém tedy nastane, jestliže ČS zavede pravidla nad rámec 11. Směrnice. SDEU 

potvrdil její taxativní charakter, a proto označil všechny nizozemské nadstandardní požadavky za 

protiprávní. Výčet sporných oblastí se tím pádem omezil na otázky minimálního základního kapitálu 

a trestu za nesplnění podmínek stanovených ZPZS v podobě solidárního ručení jednatelů. 

Nizozemská vláda namítala, že se jedná o opatření, které má za cíl čelit četným zneužitím a 

obcházením předpisů národního práva pseudo-zahraničními společnostmi. SDEU nesouhlasil a 

uvedl, že „jestliže státní příslušník ČS, který si přeje založit společnost tak může učinit v tom ČS, 

jehož pravidla práva obchodních společností mu připadají nejméně omezující a následně i založí 

pobočky v jiných členských státech, využívá tím (…) svobody usazování zaručené Smlouvou. Z 

ustálené judikatury (Segers, bod 16, a Centros, bod 29) dále vyplývá, že skutečnost, že společnost 

neprovádí žádnou činnost v ČS, ve kterém má zapsané sídlo a vykonává svou činnost výhradně nebo 

                                                      
341 SALAČ, Jaroslav, DOLEŽIL, Tomáš. Evropský soudní dvůr dotváří svobodu usazování (podnikání) 

obchodních společností – k rozsudku Inspire Art. Právní rozhledy 4/2004. str. 150. 
342 Jedenáctá směrnice Rady č. 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v 

členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu. 
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zejména v ČS, ve kterém byla založena její pobočka, nestačí k prokázání existence zneužití nebo 

podvodného jednání, které by opravňovalo posledně uvedený ČS upírat společnosti výhody 

vyplývající z ustanovení práva Společenství týkajících se svobody usazování“ 343 . Omezení 

vyplývající z výše uvedené citace by mohlo být opodstatněné po splnění požadavků testu z rozsudku 

SDEU Gebhard344, „kdyby byly aplikované nediskriminačním způsobem, odůvodněné imperativním 

požadavkem veřejného zájmu, vhodné a způsobilé zajistit dosažení sledovaného cíle (…)“345 a též při 

uplatňování opatření proti podvodnému jednání346. To ale není případ blanketních opatření jako je 

nizozemský ZPZS, které stanovují automaticky pro všechny pseudo-zahraniční společnosti 

dodatečné povinnosti. 

Rozsudkem ve věci Inspire Art tedy SDEU potvrdil, že primární i sekundární svoboda 

usazování „nemá význam jen jako zákaz diskriminace zahraničních osob na území hostitelského 

státu, nýbrž jako zákaz jakkoliv bránit volnému pohybu zahraničních podnikatelů směrem do ČS“347. 

Po provedeném empirickém výzkumu, který následoval tento rozsudek, se ukázalo, že počet 

anglických limited liability companies v EU se prudce zvýšil348. Není bez zajímavosti, že v praxi 

v mnoha členských státech docházelo (a nebylo by překvapením, kdyby tomu tak stále bylo i v roce 

2016) k ignorování závěrů z rozsudku Inspire Art. K takovým závěrům došli Becht, Enriques a 

Korom, když se experimentálně pokoušeli založit pobočku ltd v různých evropských státech (Řecko, 

Itálie)349. 

4.1.5 Cartesio a Vale 

S ohledem na dlouhý vývoj judikatury SDEU bývá často namítáno, že první rozhodnutí ve 

věci Daily Mail nebylo nikdy SDEU výslovně zpochybněno. Řešení měla poskytnout připravovaná 

čtrnáctá Směrnice o přeshraničním přemístění sídla, ale jak nicméně víme, prozatím se tak nestalo350. 

20 let od rozsudku Daily Mail dostal SDEU opětovně příležitost se vrátit k problematice „odchozího 

                                                      
343 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. září 2003 ve věci C-167/01 Kamer van Koophandel 

en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd, bod 139 a 140. 
344 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. listopadu 1995 ve věci C-55/94 Reinhard Gebhard v 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, bod 37. 
345 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. září 2003 ve věci C-167/01 Kamer van Koophandel 

en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd, bod 133. 
346 Ibid, bod 136. 
347 DĚDIČ, Jan, ČECH Petr. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního 

práva. Vyd. 1. Praha: BOVA POLYGON, 2004, str. 48. 
348 ARMOUR, John, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, 

Current Legal Problems, vol. 48, 2005, str. 386. 
349 BECHT, Marco, LUCA, Enriques, KOROM, Veronika. Centros and the Cost of Branching, 9 Journal of 

Corporate Finance, 2009, str. 171. 
350 SYLLA, Michal. Vývoj judikatury SDEU v oblasti mezinárodního práva společností. Právní rozhledy. 

2008, č. 21, str. 789. 
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(Zuzug, outbound)“ přemístění sídla ve věci Cartesio 351  a Vale352 , ve kterých se promítá jistá 

ostražitost, kterou SDEU zaujal v době následující po rozsudcích komentovaných v předchozích 

kapitolách353. Soud opětovně potvrdil své závěry, že právnická osoba je „tvorem“ práva a že je to 

právě národní právo, které upravuje její vznik a zánik. Z tohoto přístupu je možné dovodit, že když 

národní právo podmiňuje existenci a udržení právní osobnosti společnosti splněním některých 

požadavků, ČS tak jedná v rámci své diskrece354, potvrzujíc tak závěry z rozsudku Daily Mail. 

Společnost Cartesio Oktató és Szolagáltató Bt. (obdoba české komanditní společnosti) 

inkorporovaná v Maďarsku se rozhodla, že přesune své skutečné sídlo do Itálie. Podala tedy návrh u 

příslušného rejstříkového soudu na změnu zápisu, aby adresa skutečného sídla byla zapsána v Itálii. 

Toto bylo soudem odmítnuto s ohledem na maďarské právo, jež neumožňuje společnostem přemístit 

skutečné sídlo a zároveň si ponechat maďarský osobní statut 355 . Jak uvádí Maduro ve svém 

stanovisku k rozsudku Cartesio356, maďarské právo vyžaduje, aby zapsané sídlo společnosti bylo 

stejné jako místo, kde je její „operativní středisko“ („központi ügyintézés helye“)357. Dále uvádí, že 

přemístění sídla uvnitř Maďarska možné je358. Není-li tomu tak, společnost je nutné zrušit a znovu ji 

založit v cílové destinaci. Společnost Cartesio si nicméně přála zachovat svůj maďarský osobní 

status, proto se po odmítnutí zápisu do rejstříku odvolala. Maďarský soud se posléze obrátil na SDEU 

s několika předběžnými otázkami. 

K věci Cartesio se extenzivně vyjadřoval výše zmíněný generální advokát Poiares Maduro 

a je s podivem, že SDEU odmítnul Madurovu argumentaci, ve které navrhoval zvrácení závěrů 

z rozsudku Daily Mail: „Vnitrostátní právní předpisy, které umožňují společnosti přemístit její sídlo 

                                                      
351 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio oktató v 

Szolgáltató bt. 
352 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. července 2012 ve věci C-378/10, VALE Építési kft. 
353 Srovnatelsné zejména s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. září 2006 ve věci C-196/04, 

Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Rev, který s 

ohledem na limitaci rozsahu nebude v této práci rozebírán. 
354 NAGY, Csongor István. The Personal Law of Companies and the Freedom of Establishment under EU 

Law. The Enthronement of the Country-of-Origin Principle and the Establishment of an Unregulated Right of 

Cross-Border Conversion. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013, str. 360. 
355 SYLLA, Michal. Vývoj judikatury SDEU v oblasti mezinárodního práva společností. Právní rozhledy. 

2008, č. 21, str. 789. 
356 Stanovisko generálního advokáta Poiara Madura k případu C-210/06 Cartesio oktató v Szolgáltató bt. Ze 

dne 22. května 2008. 2011. 
357 Viz Sylla v poznámce pod čarou č. 68 v SYLLA, Michal. Vývoj judikatury SDEU v oblasti 

mezinárodního práva společností. Právní rozhledy. 2008, č. 21: „Podle čl. 16 odst. 1 maďarského zákona č. 

CXLV/1997 o obchodním rejstříku, reklamě a řízení v obchodních věcech.“ 
358 Jak uvádí Sylla, maďarský systém je jakýsi hybrid mezi teorií inkorporační a teorií sídla. Ibid, str. 790 a 

poznámka pod čarou č. 69: „§ 18 odst. 2 maďarského nařízení č. 13/1979 o mezinárodním právu soukromém 

stanoví: „Osobní statut právnické osoby je právo státu, na jehož území je právnická osoba registrována.“ 

Dále např. CALSTER, Geert van. European Private International Law. Londýn: Bloomsbury Publishing, 

2013, str. 221. 
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pouze v rámci vnitrostátního území, zjevně zacházejí s přeshraničními situacemi méně příznivě než s 

čistě vnitrostátními situacemi. Taková pravidla tedy ve svém důsledku představují diskriminaci 

výkonu svobody usazování.“ 359  Argumentuje dále, že od dob Daily Mail došlo k extenzivnímu 

judikaturnímu vývoji a není tedy možné jej za současného stavu aplikovat. Své stanovisko končí 

závěrem, že „není možné při současném stavu práva Společenství argumentovat, že členské státy 

požívají absolutní volnosti při úpravě „života a smrti“ společností založených podle jejich 

vnitrostátního práva, bez ohledu na důsledky pro svobodu usazování. Členské státy by jinak měly 

bianko šek uložit „trest smrti“ společnosti založené podle jejich práva jen proto, že se rozhodla 

uplatnit svobodu usazování“360. Takové předpisy omezující svobodu usazování by bylo možné podle 

Poiarova názoru ospravedlnit pouze ochranou veřejného zájmu, nicméně v případě Maďarska tomu 

tak není, jelikož žádné ospravedlnění nepředložilo a dokonce vyžaduje zrušení společnosti361. 

SDEU nicméně nesouhlasil a předmětná ustanovení maďarského práva považoval za 

souladná se svobodou usazování. Soud trval na tom, že stav harmonizace práva společností 

neumožňuje smazat rozdíly mezi ČS v klíčových otázkách, jež tvoří spornou agendu ve věci 

Cartesio362. SDEU nicméně odlišil dvojí situaci. První situace zároveň tvoří skutkovou podstatu 

předmětného sporu: společnost Cartesio se sama rozhodla pro přemístění sídla bez reinkorporace, 

což může být právoplatně zakázáno maďarským právem. Oproti tomu, kdyby Cartesio chtěla využít 

svého práva na reinkorporaci tentokrát podle italských předpisů, bylo by dle SDEU nepřijatelné a 

v rozporu se svobodou usazování, kdyby toto přemístění bylo podle maďarského práva podmíněno 

likvidací společnosti363.  To ostatně řeší následující rozsudek ve věci Vale rozebraný níže. K tomu 

soud uvedl: „Členský stát má tedy možnost volby při definování jak vazby, která je vyžadována od 

společnosti k tomu, aby mohla být považována za společnost založenou podle jeho vnitrostátního 

práva, která může z tohoto titulu využít práva na usazování, tak vazby vyžadované pro pozdější 

zachování tohoto postavení. Tato možnost volby zahrnuje možnost členského státu nedovolit 

společnosti podléhající jeho vnitrostátnímu právu zachovat si toto postavení, hodlá-li se 

reorganizovat v jiném členském státu tak, že přemístí své sídlo na území tohoto jiného členského 

státu, čímž přeruší vazbu, kterou stanoví vnitrostátní právo členského státu založení.“364 

                                                      
359 Ibid, bod 25. 
360 Ibid, bod 31. 
361 Ibid, bod 34. 
362 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio oktató v 

Szolgáltató bt., bod 114. 
363 Ibid, bod 112-113. 
364 Ibid, bod 110. 
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V rozsudku Cartesio se SDEU tudíž přidržel již judikované dichotomie mezi „odchozí“ a 

„příchozí“ migrací společností365. Jak uvedl v bodě 112 rozsudku: „Pokud jde o posledně uvedený 

případ, možnost zmíněná v bodě 110 tohoto rozsudku totiž v žádném případě nezahrnuje jakoukoli 

imunitu vnitrostátní právní úpravy v otázkách založení a zrušení společnosti vůči ustanovením 

Smlouvy o ES, kterými je upravena svoboda usazování. Obzvlášť nemůže odůvodnit to, aby členský 

stát založení tím, že uloží povinnost zrušit a zlikvidovat společnost, zabránil této společnosti přeměnit 

se na společnost podle vnitrostátního práva jiného členského státu, pokud to jeho právní předpisy 

dovolují.“ Toto dictum SDEU způsobilo jisté zmatení. Znamenají poslední slova bodu 112, že ČS 

může přijmout takovou reinkorporaci společnosti nebo čl. 49 SFEU implikuje, že tuto společnost 

přijmout musí?366 Na této právní větě založil SDEU i argumentaci v rozsudku Vale367. 

Van Calster označuje Vale za „zrcadlový odraz“ Cartesia a právě proto jsou v této práci 

rozsudky uváděny v jedné kapitole. Stejně jako rozsudek Indus368 šel dále než Daily Mail, šlo i Vale 

dále než Cartesio 369 . Rozsudek Vale se zabýval přemístěním sídla italské společnost Vale 

Construzioni Srl s jejím zrušením v Itálii a reinkorporací v Maďarsku pod firmou Vale Épitési kft 

Společnost si přála kontinuálně zachovat svou právní osobnost tak, aby italská entita byla 

považována za jejího předchůdce za účelem převedení jejích veškerých práv a povinností na 

nástupnickou společnost. V souladu s italským právem je toto možné, avšak dle práva maďarského 

nikoliv. To takový postup umožňuje pouze maďarským subjektům, a tak žádost italské společnosti 

rejstříkový soud odmítnul. V předchozím rozsudku Cartesio vyvstala otázka, zda je ČS stát povinen 

spolupracovat při takové konverzi370 a Vale se na toto snaží reagovat. 

Jak soud v bodě 36 rozsudku uvádí, „je třeba dojít k závěru, že jelikož vnitrostátní právní 

úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, umožňuje pouze přeměnu společnosti, která již 

má sídlo v dotyčném členském státě, zavádí uvedená právní úprava rozdílné zacházení se 

společnostmi podle toho, zda se jedná o vnitrostátní a přeshraniční přeměny, což může společnosti 

se sídlem v jiných členských státech odrazovat od výkonu svobody usazování zakotvené ve Smlouvě, 

a tedy představovuje omezení ve smyslu článků 49 SFEU a 54 SFEU (v tomto smyslu viz výše uvedený 

                                                      
365 CALSTER, Geert van. European Private International Law. Londýn: Bloomsbury Publishing, 2013, str. 

222. 
366 Ibid, 222. 
367 Pro důkladnu analýzu viz RAMMELOO, Stephanus François George. Case notes. Case C-378/10, VALE 

Építési Kft., pending, lodged on July 28, 2010. Freedom of establishment: cross-border transfer of company 

"seat". Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011, vol. 18, no. 3, str. 563. 
368 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. listopadu 2011 ve věci C-371/10, National Grid 

Indus. S ohledem na omezený rozsah práce nebude tento rozsudek analyzován. 
369 HANSEN, Jesper Lau. The Vale Decision and the Courts Case Law on the Nationality of Companies. 

European Company and Financial Law Review, 2013, str. 11 - 12. 
370 CALSTER, Geert van. European Private International Law. Londýn: Bloomsbury Publishing, 2013, str. 

222. 
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rozsudek SEVIC Systems371, body 22 a 23)“. Odkazem na rozsudek SEVIC SDEU připomněl svůj 

argument, že transformace společností reagují na potřeby spolupráce a konsolidace mezi 

společnostmi založenými v různých státech EU. Skládají se ze zvláštních metod výkonu svobody 

usazování, důležitých pro fungování vnitřního trhu, a jako takové je je potřeba považovat za 

ekonomické aktivity, u nichž musí ČS respektovat pravidla svobody usazování plynoucí z čl. 49 

SFEU372. Vale potvrzuje závěr z rozsudku Daily Mail, že společnost je tvorem národního práva a jen 

díky němu existuje, avšak situace, kdy vnitrostátní právo povoluje národním společnostem konverzi, 

ale již ji neumožní společnostem inkorporovaným podle práva ostatních ČS, spadá pod ustanovení 

SFEU o ochraně svobody usazování373. Takové pravidlo jde za hranici toho, co je nezbytné k ochraně 

obecného zájmu, a je tak neospravedlnitelné 374 . Z toho analogicky vyplývá, že SDEU počítá 

s určitými validními důvody, kdy je svoboda usazování omezitelná, k tomu však v případě 

společnosti Vale nedošlo. 

Je tedy evidentní, že SDEU stále ještě nevyřešil všechny otázky svobody usazování jako 

např. co se stane, když vnitrostátní právo ČS vůbec neobsahuje procedurální úpravu přeshraničního 

přemístění sídla. Na tuto a další otázky by měla odpovědět připravovaná čtrnáctá směrnice o 

přeshraničním přemístění sídla adresovaná v následující kapitole. Není nicméně jasné kdy a zda 

vůbec bude přijata375. 

4.2 Sekundární právo 

V oblasti unijního práva společností připouští SFEU na základě čl. 50 přijímání směrnic 

„k zavedení svobody usazování (podnikání) v určité oblasti činnosti“ (čl. 50 odst. 1 SFEU), zejména 

„postupn(ým) odstraň(ováním) omezení svobody usazování v každém oboru činnosti, který přichází 

v úvahu, a to jak pokud jde o podmínky zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností na 

území členského státu, tak i pokud jde o podmínky vstupu zaměstnanců mateřského podniku na řídící 

nebo dozorčí místa těchto zastoupení, poboček nebo dceřiných společností“ (čl. 50 odst. 2 (f) SFEU). 

Tím je dán dostatečně široký základ prakticky pro jakoukoliv harmonizaci na poli práva společností. 

                                                      
371 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. prosince 2005 ve věci C-411/03, SEVIC Systems 

AG. 
372 ZILINSKY, Marek. VALE: A Never Ending Story on Free Movement of Companies within the EU 

Finally Ended? European Law Blog. 7/ 2012, str. 2. 
373 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. července 2012 ve věci C-378/10, VALE Építési kft, 

bod 36. 
374 Ibid, bod 39 a 40. Zároveň rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. prosince 2005 ve věci C-

411/03, SEVIC Systems AG, bod 28 a 29. 
375 ZILINSKY, Marek. VALE: A Never Ending Story on Free Movement of Companies within the EU 

Finally Ended? European Law Blog. 7/ 2012, str. 2 a dále kapitola 4.2 této práce. 
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Přestože převážná většina unijní úpravy je soustředěna ve směrnicích376, čl. 352 SFEU připouští 

v této oblasti přijímat i nařízení, jež jsou uplatňována především jako prostředek úpravy 

nadnárodních forem společností 377 . Úprava nařízeními nicméně poskytuje pouhé kompromisní 

řešení, kdy upravuje jen základní otázky, ve všem ostatním odkazuje na interní právní řády členských 

států, popřípadě dotyčný stát zmocňuje, aby takovou úpravu vytvořil. Jak uvádí Čech a Dědič, 

v konečném důsledku se nařízení stávají spíše „nástrojem aproximace právních řádů členských států 

EU než úplné sjednocení, obdobně jako směrnice“ 378. 

Zaměříme – li se na konkrétní směrnice v právu společností, na konci 60. let minulého století 

započala Evropská komise s prosazováním svého harmonizačního programu, který zahrnoval celkem 

14 směrnic a který měl pokrýt značnou část problematiky kapitálových společností. Zatímco Nařízení 

o statutu SE379 nebylo přijato dříve než v roce 2001, Komise stihla mezi 60. a 80. léty minulého 

století přijmout řadu směrnic zabývajících se tématy jako neplatnost společnosti, obchodněprávní 

publicita či jednání jménem společnosti 380 , základní kapitál a ochrana věřitelů 381 , fúze 382 , 

rozdělení383, účetnictví384 a další. Přijaty nebyly doposavad pátá směrnice o struktuře orgánů akciové 

společnost, devátá směrnice o koncernech a čtrnáctá směrnice o přeshraničním přemístění sídla, a 

tak harmonizační proces stále pokračuje i do dnešního dne, jak bude rozvedeno níže. 

Původní myšlenka byla, že evropské právo společností bude extenzivně zharmonizované do 

konce transitní periody na společný trh v roce 1969385. Jak píše Wouters, počítalo se s tím, že 

harmonizace pokryje „veškerá ustanovení ohledně struktury a orgánů společností, jejich vznik a výši 

kapitálu, výkaz zisku a ztráty, emise akcií, fúze, přeměny, likvidace, záruky v případě koncernů, 

                                                      
376 ČECH, Petr, DĚDIČ, Jan. Základy evropského práva společností se zřetelem na jeho význam pro činnost 

notáře po vstupu ČR do EU – 1. část. Ad Notam. 2004, č. 6, str. 172. 
377 DĚDIČ J., ČECH P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo Co všechno se po 1. květnu změnilo? 

Bova Polygon, 2004, str. 38. Blíže k tématu ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, 

Irena. Právo obchodních korporací. Praha. Wolters Kluwer, 2015, str. 526 a násl. 
378 Ibid, str. 39. 
379 Nařízení Rady Evropských společenství č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti 

(SE). 
380 První směrnice Rady č. 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na 

ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 

druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. 
381 Druhá směrnice Rady č. 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou 

na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 

druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního 

kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. 
382 Třetí směrnice Rady č. 78/855/EHS ze dne 9. října 1978 o fúzích akciových společností. 
383 Šestá směrnice Rady č. 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982 o rozdělení akciových společností. 
384 Čtvrtá směrnice Rady č. 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých 

forem společností. 
385 GELTER, Martin. Centros, the Freedom of Establishment for Companies, and the Court's Accidental Vision 

for Corporate Law. ECGI. Law Working Paper N° 287/2015, str. 9. 
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atd.“386 Na konci této transitní periody byla nicméně přijata pouze jediná směrnice a ty zbývající 

vyžadovaly daleko větší stupeň kompromisu po vstupu Velké Británie a Irska do Společenství. Autor 

se domnívá, že tím, že raná harmonizace zůstala pouze v této „záplatové“ podobě, se značně 

zkomplikovala její budoucí kompletace s ohledem na tehdejší velmi příznivé, těžko opakovatelné, 

politické podhoubí. Zároveň se ospravedlnilo používání principu teorie sídla jakožto ochranářského 

prvku před nekompletní úpravou společenského práva387 a strachu z race to the bottom (což je dnes 

v podstatě vyvráceno, viz kapitola 4.4 této práce o soutěži právních řádů v EU), což vedlo mimo jiné 

k judikaturnímu řešení vakua v podobě rozsudků SDEU uvedených v kapitole 4.1 této práce. Jak 

uvádí Winner, i přes značnou prvotní úspěšnost narazil projekt na rostoucí odpor a v polovině 80. let 

se víceméně zastavil. „Tato stagnace vedla k rozčarování a motor sjednocování společenského práva 

se začal zadrhávat.“388 

Je však třeba zdůraznit, že harmonizační proces stále není u konce. Důkazem je Akční plán 

Evropské komise z 12. prosince 2012389, kterým Komise nastiňovala své plány pro roky 2013 a 2014. 

S odstupem času je možné říci, že se z plánu povedlo naplnit do dnešního dne390 pramálo. I tak se ale 

ve stručnosti zaměříme na jeho hlavní body. V kostce je můžeme shrnout takto: zlepšení 

transparentnosti (str. 6, ve smyslu informační povinnosti, usnadnění identifikace akcionářů a 

hlasování institucionálních akcionářů, to vše primárně u společností kótovaných na burze), začlenění 

akcionářů (str. 9, např. přeshraniční využívání hlasovacích práv, boj proti pasivitě investorů), určitá 

míra kodifikace společenského práva (str. 17)391, tvorba nové nadnárodní SPE392 a zkvalitnění rámce 

                                                      
386 WOUTERS, Jan. European Company Law: Quo Vadis? 37 Common Market Law Review, Issue 2. 2000, 

str. 268. 
387 Pro srovnání viz GELTER, Martin. Centros, the Freedom of Establishment for Companies, and the Court's 

Accidental Vision for Corporate Law. ECGI. Law Working Paper N° 287/2015, str. 11 - 12. 
388 WINNER, Martin. Evropský vývoj ve společenském právu. Sborník Karlovarské právnické dny 21/2013, 

str. 325. 
389 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: European company law and corporate 

governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. 

COM/2012/740 final. 
390 Poznámka autora: 5. června 2016. 
391 Dne 3. prosince 2015 Komise schválila Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých 

aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) COM/2015/0616, kterým, bez toho aniž by 

měnila samotný jejich obsah, kodifikuje několik existujících Směrnic společenského práva. Dne 19. května 

2016 začalo projednávání v Radě. Zdá se tedy, že i přes to, že Komise myšlenku European Model Act nikterak 

nepodporovala, i tak došlo k jistému kroku vpřed. K tématu více PATAKYOVÁ, Mária. Nové instituty v právu 

obchodních společností SR z pohledu Evropského modelového zákona o společnostech (European Model 

Company Act). Sborník Karlovarské právnické dny „effet utile“, 2012. Leges, str. 152 a násl. 
392 Jak bude řešeno níže v kapitole o SUP, Komise byla velmi zdrženlivá, co se nových právních forem pro 

podnikatele působící v Evropě týče. Neúspěch SPE a závěr skupiny European Law Experts, který nové formy 

nepovažuje za prioritu (viz European Law Expert Group (ECLE), Response to the European Commission 

Consultation on the Future of European Company Law, May 2012, str. 20), dynamiku na tomto poli velmi 

snížily. Pro srovnání WINNER, Martin. Evropský vývoj ve společenském právu. Sborník Karlovarské 

právnické dny 21/2013. Leges, str. 326. 
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pro přeshraniční transakce (str. 13). U přeshraničních transakcí se však na okamžik zastavíme 

s ohledem na jejich důležitost pro tuto práci. Jak již víme z předchozího rozboru, stávající režim 

evropské legislativy nadále obecně neumožňuje přemístění statutárního sídla a tím změnu 

použitelného práva, aniž by s tím byl spojen přechod majetku z jednoho právního subjektu na jiný393. 

Nutnost úpravy je již dlouhodobě známá a potřeba přijetí 14. Směrnice o přeshraničním přemístění 

sídla má všeobecnou podporu. I v Akčním plánu 2012 se shodly jak reflexní skupina 394 , tak i 

konzultační řízení z roku 2012395, že úprava v této oblasti je nezbytná. Po pročtení Akčního plánu 

2012 je nicméně na pováženou, že tento působí celkově velmi váhavě, pravděpodobně ze strachu 

z potenciální nemožnosti konsenzu na předmětné legislativě. Je to překvapivé potom, co i Evropský 

parlament vyzval Komisi prostřednictvím legislativní iniciativní zprávy k řešení neutěšené situace396. 

Vzhledem k omezenému prostoru ze zkvalitnění rámce pro přeshraniční transakce dále zmíníme 

pouze plán na úpravu přeshraničního dělení společností a zkvalitnění směrnice o fúzích (str. 14). 

Závěrem je nutné poukázat na řadu nařízení upravující nadnárodní evropské společnosti, 

které budou blíže popsány v následující kapitole. 

4.3 Nadnárodní formy kapitálových společností 

Oblast nadnárodních či supranacionálních společností je oproti jiným oblastem evropského 

společenského práva poměrně výjimečně regulována nařízeními (na základě čl. 352 SFEU) a ne 

směrnicemi, kterým je nicméně svěřena dílčí úprava jednotlivých forem. Krom směrnic je s ohledem 

na pouze částečnou unifikaci reglementace subsidiárně využíváno i národních úprav pro ekvivalentní 

formy společností. I přes přímou aplikovatelnost nařízení bylo třeba, aby na ně členské státy 

reagovaly a včlenily odpovídající legislativou tyto nadnárodní formy do svých právních řádů397. Je 

tedy evidentní, že celistvost harmonizace byla narušena. Kořeny tohoto problému můžeme spatřovat 

v rozkolu mezi členskými státy a zvláště v přísných požadavcích Německa na zapojení zaměstnanců 

na řízení společnosti v přijímané evropské legislativě398. K částečnému konsenzu při procesu tvorby 

                                                      
393 WINNER, Martin. Evropský vývoj ve společenském právu. Sborník Karlovarské právnické dny 21/2013. 

Leges, str. 330. 
394 REPORT OF THE REFLECTION GROUP On the Future of EU Company Law ze dne 5. 4. 2011, str. 19 

a násl. 
395 FEEDBACK STATEMENT: Summary of Responses to the Public Consultation on the Future of European 

Company Law, July 2012, str. 9 a násl. 
396 Zpráva o 14. směrnici v oblasti práva společností o přemísťování sídel společností do jiného členského státu 

doplněný o doporučení Komisi ze dne 9. ledna 2012. 2011/2046(INI). 
397 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních korporací. Praha. 

Wolters Kluwer, 2015, str. 529. 
398 Jinak označováno jako kodeterminace. 



 

 

 

71 

došlo až v roce 1997 takzvaným Davignonovým kompromisem, nicméně spory přetrvávaly až do 

roku 2001, kdy byla přijata první ze směrnic o zapojení zaměstnanců399.  

V rámci harmonizace byly prozatím nařízeními upraveny tři evropské formy společností, 

jimiž jsou evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen „EHZS“)400 , evropská družstevní 

společnost či Societas cooperativa Europaea (dále jen „SCE“)401, evropská společnost či Societas 

Europaea (dále jen „SE“) 402  a v poslední řadě připravovaná nástupkyně evropské soukromé 

společnosti společnost s jediným společníkem nebo též Societas Unius Personae (dále jen „SUP“), 

jejíž analýza je obsažena v kapitole 4.3.2 této práce. ZOK ve svém § 1 odst. 2 považuje SE a EHZS 

za společnosti a v odst. 3 SCE za družstvo. V odst. 4 tamtéž pak odkazuje na výše zmíněnou 

evropskou úpravu, přičemž ustanovení ZOK se na nadnárodní formy společností aplikují 

subsidiárně. 

Jak píše Dědič a Čech, tyto nadnárodní formy existují paralelně k formám obsaženým 

v národních právních řádech, aniž je jakkoliv modifikují403, s čímž je však dle názoru autora možné 

polemizovat, mimo jiné vzhledem k inspiraci zákonodárce úpravou evropské společnosti při tvorbě 

ZOK či novele ZPřem z roku 2011.  

Společným rysem všech nadnárodních společností je obligatorní evropský prvek, jehož 

přítomnost je vyžadována a zjišťována v okamžiku založení společnosti, viz například čl. 2 nařízení 

o SE. Zajímavostí je, že při vyjednávání o podobě již opuštěné SPE se objevily i názory na vynechání 

                                                      
399 Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem 

na zapojení zaměstnanců. Podle této směrnice je zapojení zaměstnanců „mechanismus, včetně informování, 

projednání a účasti, pomocí něhož mohou zástupci zaměstnanců ovlivňovat rozhodnutím, která mají být ve 

společnosti přijata.“ Více viz ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo 

obchodních korporací. Praha. Wolters Kluwer, 2015, str. 529. 
400 Nařízení Rady Evropských společenství č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském 

zájmovém sdružení (EHZS). Ve vnitrostátní úpravě pak zákon č. 360/2004 sb., o evropském hospodářském 

zájmovém sdružení. 
401 Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003, o statutu Evropské družstevní společnosti. Ve 

vnitrostátní úpravě pak zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Kodeterminace je upravena 

směrnicí Rady č. 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní 

společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Relevantní je i vyhláška č. 205/2008 Sb., o listinách, které je 

české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení 

evropské družstevní společnosti fúzí. 
402 Nařízení Rady Evropských společenství č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti 

(SE). Ve vnitrostátní úpravě pak zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Kodeterminace je upravena 

směrnicí Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na 

zapojení zaměstnanců. Relevantní je i vyhláška č. 293/2005 Sb., o dokumentech, které je třeba předložit notáři 

k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti 

fúzí a vyhláška č. 204/2008 Sb., o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k 

vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí. 
403 ČECH, Petr, DĚDIČ, Jan. Základy evropského práva společností se zřetelem na jeho význam pro činnost 

notáře po vstupu ČR do EU – 1. část. Ad Notam. 2004, č. 6, str. 186. 
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této prerekvizity. Mimo relativní nevýhodu požadavku evropského prvku u nadnárodních společností 

přináší tyto i řadu výhod jako možnost „přemístění sídla z jedné jurisdikce do druhé, aniž je tímto 

dotčena právní osobnost společnosti a její kontinuita.“404 S ohledem na téma práce a limitovaný 

prostor se autor na následujících řádcích omezí pouze na kapitálové společnosti, tedy SE a SUP. 

4.3.1 Evropská společnost 

Vznik nové právní formy v roce 2001 představoval, jak trefně uvádí Lasák, reflexi sociálních 

a ekonomických změn ve společnosti a je jedním ze symbolů integrující se Evropy405. Důvody pak 

vyplývají zejména z Preambule Nařízení 2157/2001. Jako hlavní z nich Preambule uvádí potřebu 

zformování podnikatelských struktur uzpůsobených rozměrům celého Společenství406, důsledkem 

čehož by mělo být vytvořeno právní prostředí, které umožní na celoevropské úrovni podnikat 

prostřednictvím jedné ekonomické i právní jednotky 407 . Nařízení 2157/2001 tedy vychází 

z předpokladu, že „umožní vytvářet a řídit společnosti evropského rozměru bez překážek 

vyplývajících z rozdílů a omezeného územního uplatnění vnitrostátního práva obchodních 

společností“408. 

Přijetí Nařízení 2157/2001 bylo výsledkem dlouholetých snah trvajících již od 60. let 

minulého století a v průběhu téměř 40 let bylo provázeno mnohými problémy. Není tak divu, že jeho 

finální schválení bylo přijato s možná až přílišným očekáváním409. Od původní rozsáhlé podoby, jež 

počítala s kompletní regulací SE komunitárním právem, bylo pro zásadní neshody členských států 

ve finále upuštěno410. Hlavním bodem sváru pak byla zejména otázka účasti zaměstnanců, následně 

řešená separátně ve Směrnici 2001/86/ES411. V konečném důsledku tak Nařízení 2157/2001 upravuje 

pouze nezbytný rozsah společenských pravidel (povaha SE, založení, organizační struktura, 

sestavování účetních závěrek, přeshraniční přemístění sídla a zrušení) a ve zbytku neřešených bodů 

odkazuje na jednotlivé právní řády členských států, ve kterých má SE umístěno své sídlo. Podoba 

SE se tím pádem bude v jednotlivých státech značně odlišovat vzhledem k množství kolizních norem 

odkazujících na národní úpravy. V případě České republiky proběhlo začlenění úpravy SE 

                                                      
404 Ibid, str. 186. 
405 LASÁK, Jan. Závod do země nikoho: 7 let evropské společnosti v České republice. Obchodněprávní revue 

11/2011, str. 313. 
406 Nařízení 2157/2001, str. 1. 
407 Nařízení 2157/2001, bod 1 Preambule. 
408 Nařízení 2157/2001, bod 7 Preambule. 
409 LOMBARDO, S., PASOTTI, P. The „Societas Europaea“: a Network Economics Approach. ECGI, Law 

Working Paper, No. 19/2004, str. 6 a násl. 
410 Vývoj tak nápadně připomíná nedávné vyjednávání o evropské soukromé společnosti. 
411 Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem 

na zapojení zaměstnanců. 
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prostřednictvím zákona o evropské společnosti412 provádějící Nařízení 2157/2001 a ve své druhé 

části transponující též Směrnici 2001/86/ES. 

S ohledem na výše zmíněné množství aplikovatelných předpisů upravuje Nařízení 

2157/2001 v čl. 9 hierarchickou strukturu norem řídících SE (tedy poměr mezi unijními předpisy, 

relevantními vnitrostátními předpisy lex specialis i lex generalis a interními pravidly společnosti 

obsažené ve stanovách). Tato hierarchie je jedním z nejvíce kritizovaných bodů Nařízení a jak uvádí 

Dvořák: „Evropská identita korporace se – vzhledem k naprosté neschopnosti členských států opustit 

své zažité představy o zejména svém národním akciovém právu – nejen že rozplynula vniveč, nýbrž 

obrátila v pravý opak.“413 Autor s tímto názorem souhlasí – v současné podobě je SE přeregulovaná 

a může ve svých obchodních partnerech i třetích osobách, které s ní přijdou do styku, vzbuzovat 

nedůvěru a právní nejistotu, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že každý právní řád bude mít 

zásadní vliv na charakter „své“ SE414. 

Co se samotné Evropské společnosti nebo též latinsky Societas Europaea (SE) týče, je 

jednou z nadnárodních evropských společností, vycházející přímo z unijních předpisů. Jedná se o 

kapitálovou společnost s právní osobností s formou společnosti akciové. Její kapitálovou povahu 

reflektuje zejména povinná tvorba základního kapitálu ve výši 120.000 EUR rozděleného do akcií, 

které mohou být různého druhu415. Specifikem oproti české a.s. je pak ručení akcionářů za dluhy 

společnosti do výše jimi upsaného základního kapitálu, což je nezbytné vykládat tak, že ručení je 

„limitováno výší nesplacené části vkladu akcionáře“416. Fungování a vnitřní organizaci SE upravují 

její stanovy, viz čl. 7 Nařízení 2157/2001. Obligatorním firemním dodatkem je zkratka SE používaná 

jednotně ve všech členských státech EU (čl. 11 Nařízení 2157/2001). 

Nařízení 2157/2001 rozlišuje dvojí pojetí sídla – zapsané (registered seat) a skutečné (head 

office, místo z něhož je společnost řízena417), stanovujíc v čl. 7 požadavek, aby byly na území EU a 

obě ve stejném členském státě. V ustanovení čl. 8 pak Nařízení 2157/2001 umožňuje přemístit sídlo 

SE do jiného členského státu za předpokladu, že tím společnost nezanikne ani nedojde k vytvoření 

nové právnické osoby. Takové přemístění bude mít s ohledem na svázanost SE s právním řádem 

místa sídla dopad na její právní režim. Podkladem pro přemístění je projekt přemístění, zpráva o 

                                                      
412 Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. 
413 DVOŘÁK, Tomáš. Rozvažování nad evropskou společností. Právní rozhledy 2/2007, str. 68. 
414  Pro srovnání ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních 

korporací. Praha. Wolters Kluwer, 2015, str. 544. 
415 Druhy akcií se řídí podle vnitrostátní úpravy, samo Nařízení 2157/2001 detaily neobsahuje a odkazuje ve 

svém čl. 5 právě na národní úpravy. 
416 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních korporací. Praha. 

Wolters Kluwer, 2015, str. 541. 
417 Viz kapitoly 2.1 a 3.3 této práce. 
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přemístění a tzn. osvědčení od příslušného orgánu členského státu, ve kterém se nacházelo sídlo SE. 

Osvědčení zabezpečuje, mimo jiné, dostatečné poskytnutí jistot věřitelům společnosti. 

Založení evropské společnosti je subsidiárně upraveno právem členského státu, nicméně 

jednotlivé způsoby založení, v nichž se zrcadlí evropský prvek, jsou upraveny v hlavě II. Nařízení 

2157/2001. Zakladateli SE mohou být podle čl. 54 bod 2 Nařízení výhradně právnické osoby (s.r.o. 

a a.s., nikoliv osoby fyzické) řídící se právem nejméně dvou členských států, případně sídlící 

v jednom členském státě, ale s dceřinou společností nebo pobočkou umístěnou v jiném členském 

státě dle čl. 2 Nařízení 2157/2001. V souladu s principem jednotnosti zapsaného a skutečného sídla 

SE je nutné, aby měli zakladatelé obojí v jednom členském státě. Český právní řád optoval pro 

výjimku povolenou čl. 2 bodem 5, čímž umožnil inkorporaci i takovým zakladatelům, jež mají své 

zapsané sídlo v ČR a správní ústředí mimo EU (mají-li „skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství 

členského státu“), aby se podíleli na založení SE, splňují-li ostatní podmínky stanovené Nařízením 

2157/2001. Nařízení pak ve výše zmíněné hlavě II. rozlišuje několik možných způsobů založení: fúzí 

a.s., založením holdingové SE, založením dceřiné SE, přeměnou a.s. na SE a též sekundárním 

založení již existující SE, tedy založením tzn. na „zelené louce“418. 

Poté, co je společnost založena jedním z výše uvedených způsobů, vzniká dle čl. 16 bod 1 

Nařízení 2157/2001 dnem zápisu do obchodního rejstříku v souladu s obecnou úpravou § 126 odst. 

1 OZ, řídíce se zároveň pravidly zákona o veřejných rejstřících419. Za určitých okolností se některé 

záležitosti oznamují i v Úředním věstníku EU v souladu s čl. 14 Nařízení 2157/2001 (zápis a výmaz). 

V čl. 16 bod 2 je pak řešeno i jednání před vznikem společnosti, které však odpovídá českému 

ustanovení § 127 OZ. 

Jak již bylo rozvedeno výše, členské státy nedosáhly potřebné shody pro detailní úpravu SE. 

Jedním z mnoha projevů svárů je i možnost volby mezi dualistickým (two – tier system) a 

monistickým (one – tier system), kdy volba jednoho byla nepřijatelná pro ty státy, které vychází 

z varianty druhé. Oba systémy Nařízení 2157/2001 upravuje v čl. 38 a násl. Obligatorně musí mít 

každý z obou systémů SE valnou hromadu (čl. 38 písm. a) a čl. 52 a násl.). Zřídí-li SE dle stanov i 

dozorčí orgán (v ČR označovaný jako dozorčí rada) a řídící orgán (označovaný jako představenstvo), 

pak je vnitřní systém správy považován za dualistický. Oproti tomu, je-li zřízen správní orgán (v ČR 

označovaný jako správní rada), jedná se o monistický systém vnitřní správy SE. Oba systémy jsou 

předmětem volby zakladatelů. V současné době není pro český právní řád monistický systém žádnou 

novinkou s ohledem na možnost volby systému a.s. v § 396-397 ZOK a jeho detailní úpravu v § 456 

                                                      
418 LASÁK, Jan. Závod do země nikoho: 7 let evropské společnosti v České republice. Obchodněprávní revue 

11/2011, str. 314. 
419 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
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a násl. ZOK, nicméně v předrekodifikační úpravě tomu tak nebylo. Jedinou formou společnosti s 

možností monistické struktury byla právě evropská společnost. 

V čl. 63 odkazuje Nařízení 2157/2001 ve věci zrušení, likvidace a zániku SE na vnitrostátní 

úpravu státu sídla, přičemž v čl. 65 vyžaduje pouze náležité zveřejnění, ať už se jedná o vstup 

společnosti do likvidace, její ukončení či zahájení konkursního řízení 420 . Nařízení se omezuje 

výhradně na zvláštní úpravu zrušení společnosti, která nedodrží povinnost umístit své sídlo a správní 

ústředí v témže státě (čl. 64 společně s čl. 7). Za tímto účelem bylo přijato ustanovení § 5 ZES, podle 

kterého je patřičný rejstříkový soud oprávněn vyzvat společnost k nápravě a případně ji po 

nezjednání nápravy bez návrhu zrušit. ZES nadto ještě jako další důvod ke zrušení SE rejstříkovým 

soudem z moci úřední uvádí situaci, kdy jsou stanovy SE v rozporu se Směrnicí 2001/86/ES o 

zapojení zaměstnanců a výkonný orgán nepřijme potřebná opatření k nápravě 421 . Evropská 

společnost zaniká okamžikem svého výmazu z obchodního rejstříku v souladu s obecnou úpravou § 

185 OZ. 

Závěrem je třeba zmínit zvláštní fenomén vysoké oblíbenosti evropských společností 

v ČR422 . Celkem bylo v ČR inkorporováno 1495 SE, ovšem pouze 66 z nich mělo více než 5 

zaměstnanců, což vede k domněnce jejich primárního důvodu vzniku, a to jako komodita k dalšímu 

prodeji formou tzv. ready – made či shelfových společností. Podrobný výzkum provedli v roce 2009 

Eidenmuller, Engert a Hornuf423, kteří tento závěr potvrzují. Této skutečnosti zároveň nasvědčuje i 

fakt, že více než 78% (údaj je z celé EU) všech SE bylo založeno formou prostého založení již 

existující SE. Z celkového počtu 1495 evropských společností v ČR je pouze 37 s monistickou 

strukturou. Mezi lety 2011 až 2014 vzniklo v ČR 78% všech evropských společností na území EU. 

Pro srovnání, jak obrovský rozdíl mezi ČR a ostatními státy je, poslouží Německo, které zaujímá 

druhou příčku v počtu SE a které jich eviduje pouze 292. Lasák a kol.424 v roce 2011 pátrali po 

důvodech, jež vedou k tak masivnímu zakládání SE v České republice. Dle názoru autora nicméně 

nedosáhli uspokojivých výsledků, které by ve finále konstatovaly něco jiného, než závěr výše 

uvedený. 

                                                      
420 Konkursní řízení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
421 Pro srovnání PETR, Michal. Evropská společnost - 2. část. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 2, str. 107 - 

109. 
422 Všechny údaje pochází z: WORKER PARTICIPATION, Overview of current state of SE founding in 

Europe. 21 March 2014. Dostupné na: http://www.worker-participation.eu/European-Company-SE/Facts-

Figures. 
423 EIDENMULLER, H., ENGERT, HORNUF, L. Incorporating under European Law: The Societas Europaea 

as a Vehicle for Legal Aribtrage. European Business Organization Law Review, 2009, Vol. 10, str. 1 a násl. 
424 LASÁK, Jan. Závod do země nikoho: 7 let evropské společnosti v České republice. Obchodněprávní revue 

11/2011, str. 313 a násl. 
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4.3.2 Příprava evropské jednočlenné společnosti 

Snaha zlepšit podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky (dále jen „SME”)425 a 

podpora konkurenceschopnosti a přeshraničního rozměru podnikání 426  vedly Evropskou komisi 

v červnu 2008 k představení návrhu nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti427, neboli 

Societas Privata Europaea (dále jen „SPE“). Ambiciózní projekt se však potýkal s negativním 

postojem Německa 428  a neschopností členských států dohodnout se na kompromisním řešení. 

S ohledem na velmi nízkou pravděpodobnost jednomyslné shody v Radě byl návrh nařízení 

Komisí429 odvolán. Ta ve svém Akčním plánu z roku 2012430 nicméně tuto eventualitu připouštěla a 

počítala s alternativním dosažením výše uvedených cílů. V dubnu 2014 se tak Komise vrátila 

k myšlence jednočlenné společnosti obsažené již ve Dvanácté směrnici Rady ze dne 21. prosince 

1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem431 a 

přijala návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s 

jediným společníkem432. V současné době byl Návrh upraven již 7 kompromisními návrhy a je stále 

ve stádiu, kdy jeho závěrečná podoba není jasná. Pro potřeby aktuální debaty v Evropském 

Parlamentu a zároveň i pro potřeby tohoto textu je použita verze upravená obecným přístupem Rady 

pro konkurenceschopnost (COMPET) z 29. května 2015 (dále jen „Návrh“)433. Důležitou změnu 

oproti svému předchůdci nařízení o statutu SPE zaznamenal Návrh statutu společnosti s ručením 

omezeným s jediným společníkem, či Societas Unius Personae ve své formě. Nejedná se již o 

nařízení na základě čl. 352 SFEU, ale jde o směrnici vycházející z čl. 50 odst. 2 písm. f) SFEU, tudíž 

k jejímu eventuálnímu přijetí již nebude potřeba jednomyslný souhlas členů Rady. Komise v 

                                                      
425 V angličtině “Small and Medium Enterprises“. 
426 Důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti, 22. 6. 2008, KOM 

(2008) 396 v konečném znění; Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů - „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small Business Act“ pro 

Evropu, 25. 6. 2008, KOM (2008) 394 v konečném znění. 
427 Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti, 22. 6. 2008, KOM (2008) 396 v konečném 

znění. 
428  Německo kritizovalo nedostatečnou ochranu věřitelů a zabezpečení účasti zaměstnanců na řízení 

společnosti. 
429  Odvolání proběhlo nestandardním způsobem v příloze ke Sdělení s názvem Regulační vhodnost a 

efektivnost (RETIF) – Výsledky a další kroky, KOM (2013) 685 v konečném znění. 
430 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: European company law and corporate 

governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. 

COM/2012/740 final. 
431 Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech 

s ručením omezeným s jediným společníkem [1989] OJ L395/40, kodifikována v roce 2009 směrnicí 

2009/102/ES. 
432  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným 

společníkem, 9. 4. 2014, KOM (2014) 212 v konečném znění. 
433 Dokument 9050/15, 29. 5. 2015. 
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memorandu z 9. dubna 2014434 dokonce počítá s tím, že by směrnice SUP měla nahradit směrnici 

z roku 2009 o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Vyvstává tak otázka, zda 

se bude skutečně jednat o novou formu evropské nadnárodní společnosti435, jako tomu bylo u SPE, 

či zda půjde o pouhé rozšíření snahy Dvanácté směrnice o harmonizaci národních společností, kdy 

se společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem po splnění kritérií obsažených ve 

směrnici označí jako SUP. Jedno je však jisté. Rozsah úpravy SUP je neoddiskutovatelně méně 

ambiciózní oproti úpravě SPE. Je střízlivější a drží se zásady proporcionality až téměř bojácně. Návrh 

se ve stávající podobě zaměřuje na dosažení určitých primitivní cílů spíše než všeobjímající řešení 

problémů obchodování SME.436 Veškeré sporné otázky tak Návrh ponechává jednotlivým právním 

řádům členských států. Na druhou stranu tím dosáhne daleko větší politické přijatelnosti a tedy i 

šance na schválení. S ohledem na vágnost a ústupky v současné podobě Návrhu je třeba dle názoru 

autora považovat schválení za Pyrrhovo vítězství. 

Článek 7 (3) Návrhu zavádí nové označení pro společnosti s jedním společníkem – SUP. 

Záměrem je zavést jednotnou identitu těchto společností a vyvarovat se tak nedůvěry ke 

společnostem zřízeným podle práva jiného státu. Společná zkratka má být vnímána jako evropská 

pečeť kvality a „pas“437 pro založení a fungování SUP v členských státech EU438. Původní verze 

návrhu počítala s možností uvádět doplňující zkratky států, ale tato varianta byla později zrušena 

s ohledem na obecnou povinnost společností uvádět adresu sídla v dopisech a objednávkových 

listech (fakturách) v souladu s článkem 5 směrnice 2009/101/ES439. Vzhledem k chudému obsahu 

Návrhu směrnice mnozí440 vyjádřili názor, že by pro potřeby harmonizace bylo mnohem snazší 

                                                      
434 Evropská Komise, “Proposal for a Directive on Single-Member Private Limited Companies – Frequently 

Asked Questions” Memo/14/247, Brusel, 9. 4. 2014, str. 3. 
435  „Derivát společnosti s ručením omezeným“, jak uvádí Mgr. Žofia Šuleková v: Návrh směrnice o 

spoločnostiach s ručením obmezeným s jediným společníkom (SUP). Obchodněprávní revue 7-8/2014, str. 

216. 
436 AHERN, Deidre. The Societas Unius Personae: Using the Single-Member Company as a Vehicle for EU 

Private Company Law Reform, Some Critical Reflections on Regulatory Approach. 19. 2. 2015, Trinity 

College Dublin, str. 11. 
437 CONAC, P. – H. The Societas Unius Personae (SUP): A „Passport“ for Job Creation and Growth. ECFR 

2015, str. 139. 
438 TEICHMANN, Christoph, FRÖHLICH, Andrea. How to make a Molehill out of a Mountain: The Single-

Member Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council. Working Paper 11/2015, University of 

Wuerzburg, str. 5. 
439 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností 

ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. 
440 TEICHMANN, Christoph, FRÖHLICH, Andrea. How to make a Molehill out of a Mountain: The Single-

Member Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council. Working Paper 11/2015, University of 

Wuerzburg, str. 7. 
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vypustit nutnost uvádět SUP za jménem společnosti a ponechat stávající názvy jednotlivých 

ekvivalentů SUP členských států. 

Jedním z hlavních cílů Komise v jejím Návrhu bylo usnadnit přeshraniční aktivitu SME a 

snížit jejich náklady a administrativní zátěž spojenou se zakládáním dceřiných společností 

v ostatních státech EU. K dosažení těchto cílů počítala Komise s on-line zápisem společností bez 

nutnosti fyzické přítomnosti s časovým limitem pro zápis, vzorovými formuláři k zápisu a 

vzorovými zakladatelskými listinami a také se zrušením povinného základního kapitálu společnosti. 

Po naléhavé kritice členských států byly z uvedených nástrojů odstraněny vzorové formuláře a 

zakladatelské listiny s tím, že členské státy by měly vyvinout náležitou snahu k přeložení 

odpovídajících národních dokumentů do všech evropských jazyků.441 Ačkoliv není mezi členskými 

státy442  on-line zápis společností 443  věcí neznámou, jedná se o první pokus z dílny EU o jeho 

zavedení na úrovni směrnice. Článek 11 (3) Návrhu obsahuje seznam informací, které mohou členské 

státy požadovat po žadatelích o inkorporaci. Mimo to může členský stát rozsah vyžadovaných 

informací rozšířit o informace relevantní pro boj s praním špinavých peněz a pro potřeby daňové, 

sociální a jiné agendy444. Ověření identity žadatelů nechává Návrh na úpravě členských států a 

doporučuje zavést opatření, jako jsou například video-konference445. Správní spolupráce států ve 

věcech on-line zápisu a ověřování identity se pak bude řídit nařízení 1024/2012 o systému IMI.446 

Pro společnosti zakládané ex nihilo, tedy nikoliv v případě přeměn, stanovuje Návrh pětidenní 

lhůtu 447  pro jejich zapsání, a to od okamžiku obdržení veškerých požadovaných dokumentů a 

informací. Ve výjimečných případech je lhůtu možné prodloužit. 

V původním návrhu směrnice SUP Komise počítala s možností umístit sídlo do jiného 

členského státu než v místě faktického výkonu činnosti. Bohužel, tato úprava se setkala se silnou 

kritikou členských států. Hlavním argumentem proti byla možnost obcházet národní předpisy 

upravující účast zaměstnanců na vedení společnosti. Ze současné podoby Návrhu byly proto veškeré 

zmínky o sídle odstraněny a ponechány na úpravě práva státu inkorporace448. Odpor států je nicméně 

                                                      
441 Článek 11 Návrhu. 
442 Impact Assessment accompanying the SUP-proposal, SWD (2014) 124, str. 29. On-line zápis umožňuje 16 

členských států. 
443 Článek 11 (2) Návrhu. 
444 Článek 11 (3) a (4) Návrhu. 
445 Bod 18 důvodové zprávy a článek 14b Návrhu. 
446 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES 

(„nařízení o systému IMI“). 
447 Článek 14 (3) Návrhu. 
448  Článek 10 Návrhu byl vypuštěn. Více viz Explanatory note regarding the main amendments to the 

Presidency compromise text, Dokument č. 7626/15, 7. 4. 2015, str. 3. 
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podivuhodný v situaci, kdy většina z nich ve svých právních řádech připouští místo výkonu činnosti 

mimo území státu, kde společnost vznikla. Opačný postup by ostatně potlačoval svobodu usazování. 

Základní kapitál společnosti byl navzdory mnohým protestům členských států proti nízké 

ochraně věřitelů ustálen na částce 1 EUR, případně na jiné jednotce měny států, které nejsou členy 

EMU. 449  Návrh směrnice připouští vznik rezervních fondů SUP, a to i povinných například 

pro případy, kdy se společnost účastní podnikání v rámci regulovaných sektorů.450 Úprava vyplacení 

podílu na zisku a prevence tím způsobené insolventnosti je ponechána na národní legislativě451 s tím, 

že Návrh připouští vyžádání si předložení rozvahy, či testu solventnosti, případně obojího.452  

Původní návrh Komise statutu SUP upravoval velmi zajímavým způsobem její vnitřní 

organizaci, a kdyby byl zachován, mohl představovat zásadní usnadnění zakládání dceřiných 

společností SME v ostatních členských státech.453 Neschopnost členských států dosáhnout dohody 

na podobě úpravy jmenování a odvolávání jednatelů, práva na udílení pokynů jednatelům a řízení 

společností v rámci podnikatelského seskupení dále degraduje potenciál SUP jako média pro 

přeshraniční podnikatelskou činnost SME. 

4.4 Soutěž právních řádů v Evropské unii 

V současné době se většina autorů454 věnujících se problematice soutěže právních řádů v EU 

shoduje, že Evropský soudní dvůr svými rozhodnutími, výslovně rozsudkem Centros455, odstartoval 

zajímavý fenomén mezi členskými státy ne nepodobný efektu, který v 19. století započal stát 

Delaware se svým pro společnosti přitažlivým právem, a to i přes množství specifik EU. SDEU 

zavedením vzájemného uznávání společností, minimálního standardu a podpora inkorporačního 

principu položil základní kámen pro soutěž právních řádů, stejně jako pro diskurz, zda tato soutěž 

                                                      
449 Článek 16 (1) Návrhu. 
450 Článek 16 (4) Návrhu. 
451 Článek 18 (1) Návrhu. 
452 Důvodová zpráva článek 19aa Návrhu. 
453 TEICHMANN, Christoph, FRÖHLICH, Andrea. How to make a Molehill out of a Mountain: The Single-

Member Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council. Working Paper 11/2015, University of 

Wuerzburg, str. 24. 
454  Například ARMOUR, John, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory 

Competition, Current Legal Problems, vol. 48, 2005, GELTER, Martin. The Structure of Regulatory 

Competition in European Corporate Law, Harvard Law School, Discussion Paper No. 20, 07/2008, 

BRATTON, William W., MCCAHERY, Joseph A., VERMEULEN, Erik P. M., How Does Corporate Mobility 

Affect Lawmaking? A Comparative Analysis, ECGI Law Working Paper No. 91/2008, Amsterdam Center for 

Law and Economics Working Paper No. 2008-01, RINGE, Wolf-Georg. Sparking Regulatory Competition in 

European Company Law: The Impact of the Centros Line of Case Law and its Concept of Abuse of 

Law.Publikováno v Rita de la Feria, Stefan Vogenauer (eds). Prohibition of Abuse of Law: A New Principle 

of EU Law? Hart Publishing. Oxford 2011, str. 107 - 125 a mnozí další. 
455 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 1999 ve věci C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs - 

og Selskabsstyrelsen. 



 

 

 

80 

nepřinese zneužívání svobody usazování. Nově vznikající společnosti mohou nyní volit mezi 

různými jurisdikcemi pro svá statutární sídla, aniž by byly omezovány přísnými překážkami 

obsaženými v právu domovských států. I když SDEU (prozatím) kompletně nevyloučil princip sídla, 

soudy členských států nyní běžně aplikují právo státu inkorporace, a to přestože v něm společnost 

nevykonává žádnou nebo minimální činnost 456 . K aplikaci práva státu, kde má společnost své 

faktické sídlo dojde pouze tehdy, pokud to ospravedlňují poměrně úzce vymezené důvody jako 

ochrana veřejného pořádku, zcela evidentní obcházení daňových a jiných předpisů a další, a to 

výhradně za podmínky, že tyto pravidla budou aplikována proporcionálně a nediskriminačně, viz 

bod 34 rozsudku Centros: „je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora musí 

vnitrostátní opatření, která mohou bránit výkonu základních svobod zaručených Smlouvou nebo činit 

tento výkon méně atraktivním, splňovat čtyři podmínky: musí se uplatňovat způsobem, který není 

diskriminační, musí být odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu, musí být způsobilá zaručit 

uskutečnění cílů, které sledují, a nesmí jít nad to, co je nezbytné k jejich dosažení.“ Mnoho 

společností tak v současné době profituje z výhodnějších podmínek, jež jim nabízí různé členské 

státy, přičemž se zdá, že vítězným státem těchto závodů je prozatím Velká Británie. Na následujících 

řádcích se zaměříme na analýzu toho, zda aktivita EU skutečně podporuje mezistátní soutěž právních 

řádů na jejím území. 

Aby zabránily odlivu ekonomicky činných subjektů ze svých trhů, byly jednotlivé členské 

státy po rozhodnutí Centros prakticky donuceny k účasti na závodech v modifikacích svých právních 

řádů, a, aby krom přílivu primárních daňových poplatníků, poskytly zároveň i podporu a přísun 

finančních prostředků poskytovatelům služeb (právníci, daňový poradci, konzultanti apod.) 457 . 

Nicméně je třeba zmínit, že soutěž nedosahuje, a pravděpodobně ani nikdy dosahovat nebude, 

obdoby amerického Delaware syndromu. Soutěž je totiž dostupná převážně pouze pro zájemce o 

založení nových společností, pro již existující velké korporace je situace stále rigidní a rozhodně by 

bylo záhodné ji řešit nejen na úrovni judikaturní, ale i legislativní. To se ostatně týká celé oblasti 

přeshraničního přemísťování sídel. Ke změně s největší pravděpodobností dojde až po přijetí dlouho 

očekávané 14. Směrnice v oblasti práva společností o přemísťování sídel společností do jiného 

                                                      
456 BRATTON, William W., MCCAHERY, Joseph A., VERMEULEN, Erik P. M., How Does Corporate 

Mobility Affect Lawmaking? A Comparative Analysis, ECGI Law Working Paper No. 91/2008, Amsterdam 

Center for Law and Economics Working Paper No. 2008-01, str. 3. 
457 Viz ARMOUR, John, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, 

Current Legal Problems, vol. 48, 2005; BRATTON, William W., MCCAHERY, Joseph A., VERMEULEN, 

Erik P. M., How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? A Comparative Analysis, ECGI Law Working 

Paper No. 91/2008, Amsterdam Center for Law and Economics Working Paper No. 2008-01, str. 230-262; 

BRAUN, Reiner, EIDENMÜLLER, Horst, ENGERT, Andreas, HORNUF, Lars. Does Charter Competition 

Forster Entrepreneurship? A Difference‐in‐Difference Approach to European Company Law Reforms. Journal 

of Common Market Studies 2012, str. 1 ‐ 17. 
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členského státu458, a i tak je nutno brát v potaz jazykové bariéry, rozdílnou historii a kulturu a jinak 

nastavené možnosti vybírat poplatky za inkorporaci, odpočítatelnost daní a jiné daňové překážky, jež 

EU zcela zásadně odlišují od USA459. 

Přestože je rozsah soutěže mezi členskými státy nižší, je empiricky prokázáno, že nedávná 

judikatura (a legislativa, o které bude řeč níže) vedla k soutěži právních řádů potom, co označila 

některá jednání společností dříve pokládaná za zneužívající jako chráněná svobodou usazování460. 

Ve výše uvedeném rozsudku Centros generální advokát La Pergola citoval francouzského teoretika 

Planiola: „le droit cesse où l´abus commence“461 a SDEU mu přisvědčil s tím, že „pokud však za 

takových okolností mohou vnitrostátní soudy, vycházejíce z objektivních skutečností, brát v úvahu 

případ od případu zneužívající nebo podvodné jednání dotčených osob a zabránit jim tak případně 

v požívání výhod vyplývajících z ustanovení práva Společenství, kterých se dovolávají, musí rovněž 

při posuzovaní takového jednání brát v úvahu cíle, které dotčená ustanovení práva Společenství 

sledují“462. Centros se stal mezníkem pro interpretaci svobody usazování a startovní linií pro soutěž 

právních řádů. Zanedlouho následovala předběžná otázka k vyjasnění článku 267 SFEU, obsažená 

v rozsudku Überseering463. V tomto rozsudku SDEU potvrdil linii z rozsudku Centros, když uvedl: 

„V tomto ohledu nelze vyloučit, že by takové naléhavé důvody obecného zájmu, jako je ochrana zájmů 

věřitelů, menšinových společníků, zaměstnanců nebo také státní pokladny, mohly za určitých 

okolností a při dodržení určitých podmínek odůvodnit omezení svobody usazování. Takové cíle však 

nemohou odůvodnit upření způsobilosti k právům a povinnostem, a tudíž i procesní způsobilosti 

společnosti řádně založené v jiném členském státě, v němž má své sídlo.“464 V podobném duchu 

následuje i další judikatura, jejíž dopad je rozveden v kapitole 4.1 této práce. V na první pohled 

omezujícím rozsudku Cartesio465 uvedl ve svém stanovisku generální advokát Poiares Maduro, že 

členské státy mohou přijmout určitá opatření, aby zabránily „čistě vykonstruovan[ým] operac[ím], 

                                                      
458 Více viz kapitola 4.2 této práce. 
459 BRATTON, William W., MCCAHERY, Joseph A., VERMEULEN, Erik P. M., How Does Corporate 

Mobility Affect Lawmaking? A Comparative Analysis, ECGI Law Working Paper No. 91/2008, Amsterdam 

Center for Law and Economics Working Paper No. 2008-01, str. 5. 
460 RINGE, Wolf-Georg. Sparking Regulatory Competition in European Company Law: The Impact of the 

Centros Line of Case Law and its Concept of Abuse of Law.Publikováno v Rita de la Feria, Stefan Vogenauer 

(eds). Prohibition of Abuse of Law: A New Principle of EU Law? Hart Publishing. Oxford 2011, str. 108. 
461 Právo končí tam, kde začíná jeho zneužívání. 
462 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 1999 ve věci C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs - 

og Selskabsstyrelsen, bod 25. 
463 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00 Überseering BV v 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH. 
464 Ibid, bod 92 a bod 93. 
465 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio oktató v 

Szolgáltató bt. 
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zbavený[m] hospodářské podstaty“ a obcházení národních zákonů466, čímž se dle názoru autora 

neomezuje svoboda usazování, potažmo soutěž právních řádů, ale nastavují se jasné mantinely. 

V jednom z posledních rozsudků na toto téma – rozsudku Vale 467  - byla potvrzena svoboda 

společností angažovat se v přeshraničních přeměnách v rozsahu, ve kterém to umožňuje a přijímá 

starý a nový domovský členský stát. Členské státy mají povinnost poskytovat dostatečnou podporu 

takovým společnostem s tím, že každé omezení musí být odůvodněno ochranou veřejného pořádku. 

Členský stát má nicméně diskreci na to, aby stanovil určující faktor rozhodný pro „své“ domácí 

společnosti a případně pro ně určil další povinnosti, se kterými se při přeměně musí vypořádat (je 

otázkou, jaký stát by jednostranně omezoval flexibilitu a mobilitu domácích společností)468. 

Mimo výše uvedenou judikaturu soutěž právních řádů umožňuje či minimálně usnadňuje i 

legislativa. Horizontální soutěž mezi členskými státy je díky tomu obohacena i o soutěž vertikální, 

kdy se do rovnice přidává i normotvorba EU469. Jedním z hlavních důkazů této vertikální soutěže je 

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE), která bude 

s velkou pravděpodobností doplněna o Societas Unius Personae470. Vnitřní struktura obou forem je 

(potažmo bude u SUP) řízena vnitrostátními předpisy každého státu, což z nich dělá harmonizované 

nádoby, jejichž atraktivita může být znásobena právě vyplněním kvalitním obsahem národního 

práva, přičemž tato výplň má potenciál stát se předmětem soutěžení. Za zmínku dále stojí i Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích 

kapitálových společností a též rozsudek SEVIC 471 , pomáhající společnostem s přeshraniční 

restrukturalizací a spojováním, eliminujíce další překážky přeshraničního styku a tím i posilování 

mezistátní konkurence právních řádů vytvářením větších třecích ploch. 

V souladu s výše uvedenou judikaturou a legislativou je možné dovodit, že EU na svém 

území vytvořila trh pro různé formy společností, umožňující de facto volbu mezi právními formami 

                                                      
466 Stanovisko generálního advokáta Poiara Madura k případu C-210/06 Cartesio oktató v Szolgáltató bt. 

Přednesené dne 22. května 2008. 2011, bod 29. 
467 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. července 2012 ve věci C-378/10, VALE Építési kft. 
468 HANSEN, Jesper Lau. The Vale Decision and the Courts Case Law on the Nationality of Companies. 

European Company and Financial Law Review, 2013, str. 16 - 17. 
469 Pro srovnání WOOLCOCK, Stephen. Competition among rules in the single European market. International 

Regulatory Competition and Coordination, 1996, str. 289 - 321. 
470 Commission of the European Union. Proposal for a Directive of the European Parlament and of the Council 

on single-member private limited liability companies. Brussels COM(2014) 212 final. 2014/0120 (COD); 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-

member private limited liability companies /* SWD/2014/0124 final a dále COMMISSION STAFF 

WORKING DOCUMENT Implementation Plan Accompanying Proposal for a DIRECTIVE OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-member private limited liability companies 

/* SWD/2014/0125 */. Pro bližší informace viz předchozí kapitola. 
471 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. prosince 2005 ve věci C-411/03, SEVIC Systems AG. 

Více o obojím v kapitole 4.1.5. 
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nyní 28 členských států472. V tomto světle se tak členské státy v různém rozsahu předhání, který 

z nich nabídne výhodnější podmínky. Podle empirických výzkumů se zjistilo, že jeden 

z nejvýraznějších rozhodujících faktorů, dle něhož se podnikatel rozhoduje, kde založí společnost, 

je základní kapitál a náklady na inkorporaci, jak dokládá, mimo jiné, Braun, Eidenmüller, Engert a 

Hornuf473. Mayer, Becht a Wagner zároveň ukazují, jak narostl počet nových společností založených 

ve Velké Británii mezi roky 1997 – 2006. Před rozsudkem Centros jich bylo 4.400 ročně oproti 

28.000 společnostem po uvedeném rozsudku474. Uvedené výsledky je však třeba vnímat bez ohledu 

na kvalitativní stránku. Množství inkorporací automaticky neznačí, že došlo ke zkvalitnění 

stávajících pravidel, tedy „race to the top“, stejně jako v nich nejsou zohledněny schopnosti jejich 

vedení. To se toliko projevuje i na typech provedených reforem. Málokde došlo k zásadnímu 

zkvalitnění a inovaci právního řádu. 

Ve srovnání s Delaware syndromem v USA je třeba konstatovat, že státy EU stále nečelí 

takovému soutěžnímu, potažmo tržnímu, tlaku, který by je motivoval k závodu v tvorbě zbrusu 

nových právních institutů a institucí. Výhledově je nicméně zřejmé, že korporátní mobilita bude 

posilovat, a to nejen díky SUP. Absenci příznivé atmosféry v EU navzdory. 

 

  

                                                      
472 RINGE, Wolf-Georg. Sparking Regulatory Competition in European Company Law: The Impact of the 

Centros Line of Case Law and its Concept of Abuse of Law.Publikováno v Rita de la Feria, Stefan Vogenauer 

(eds). Prohibition of Abuse of Law: A New Principle of EU Law? Hart Publishing. Oxford 2011, str. 115. 
473 BRAUN, Reiner, EIDENMÜLLER, Horst, ENGERT, Andreas, HORNUF, Lars. Does Charter Competition 

Forster Entrepreneurship? A Difference‐in‐Difference Approach to European Company Law Reforms. Journal 

of Common Market Studies 2012, str. 1 ‐ 17. 
474 BECHT, Marco; MAYER, Colin; WAGNER, Hannes F. Where do firms incorporate? Deregulation and the 

cost of entry. Journal of Corporate Finance, 2008, str. 241 - 256. 
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Závěr 

Průběh této práce potvrdil, jak komplexní a aktuální problematikou mezinárodní právo 

soukromé a v jeho kontextu otázky práva obchodních společností, jsou. Zmapování vývoje na 

několika frontách, tedy ve světle obecných mezinárodních tendencí, českého práva a evropské 

legislativy a judikatury, a kritická analýza doprovázená komparací tuzemských i zahraničních autorů 

byly cílem této práce a je především na čtenáři, aby zhodnotil, zda bylo deklarovaných cílů dosaženo. 

Autor doufá, že množství zahraniční literatury poskytne alespoň jakýsi rozcestník pro zájemce o 

hlubší studium tohoto tématu. 

V rámci práce byl učiněn zevrubný exkurz do pojmu „společnost“ a do veškerých zásadních 

aspektů, které s ní souvisí. Jedním z  hlavních aspektů byla státní příslušnost společností a jejich 

uznávání v cizích státech EU i mimo ni. Vše výše zmíněné pak posloužilo jako podklad pro hlavní 

otázku této práce, kterou bezpochyby osobní statut je. Osobní statut, tedy nástroj identifikace 

právního řádu, podle něhož se vnitřní i vnější záležitosti společností řídí, nabízí množství oblastí 

přímo vybízejících k hlubší rešerši. Nelze se tedy pouze omezit na spor mezi teorií inkorporační a 

teorií sídla a jejich teoretické i praktické sbližování, ale je potřeba zároveň důkladně adresovat 

problematiku soutěže právních řádů či tzv. forum shopping a delawarský syndrom. 

Jak bylo prokázáno v obecné rovině i v rovině soustřeďující se na soutěž v rámci EU, může 

tato způsobovat jak pozitivní dopady na právní řády a ekonomiku soutěžících států, tak i dopady 

negativní reprezentované tzv. „race to the bottom“. Obecně lze nicméně shrnout, že důsledky jsou 

spíše pozitivního charakteru, kdy na evoluci právních řádů, potažmo práva EU, působí až tržní tlaky 

nutící státy ke kontinuálnímu zlepšování svých právních systémů. Dle autora bude mít popsaná 

tendence vzrůstající charakter s ohledem na stále pokračujícící globalizaci světa, a to i přes 

všudypřítomnou, relativně turbulentní, geopolitickou situaci. 

Krom obecného základu se autor v práci zabýval i českým právním řádem a jeho stavem 

před a po rozsáhlé rekodifikaci z roku 2014. Komparací nové i staré úpravy bylo prokázáno, že i přes 

deklarovanou kontinuitu a lpění na inkorporační teorii došlo v mnohých bodech k větším či menším 

změnám. U rozdílů ale nezůstalo pouze mezi těmito úpravami. Bylo třeba zanalyzovat i roztříštěnost 

kolizních norem a rozdílné úpravy přeshraničního přemístění sídla napříč českým soukromým 

právem. Bylo prokázáno, že vinou nesynchronizované rekodifikace došlo ke zbytečné a 

kontraproduktivní duplicitě v několika kodexech, jež se někdy v důsledcích od sebe dokonce odlišují. 

Práce by nebyla úplná, kdyby nedošlo i na oblast práva evropského a na rozhodovací činnost 

SDEU, jehož vliv na primární a sekundární svobodu usazování prostřednictvím vybraných judikátů 
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byl v příslušné kapitole intenzivně řešen. Zcela zásadní místo bylo vyhrazeno sekundární legislativě, 

a to zejména „číslovaným“ směrnicím, nařízením upravujícím nadnárodní společnosti a 

připravované 14. směrnici o přeshraničním přemístění sídla. U posledně jmenované je otázkou, jaké 

šance má v současné atmosféře v EU na brzké přijetí. Jak bylo uvedeno, autor zůstává skeptický, 

stejně jako v případě přijetí směrnice o SUP, jež by dozajisté poskytla zajímavou alternativu pro 

malé a střední podnikale, pro jejichž potřeby je evropská společnost poněkud přeregulovaná. 

Závěrem by autor rád předal žezlo tohoto tématu dalším generacím studentů, kteří se budou 

muset bezpochyby vypořádat se snad již přijatou sekundární legislativou EU či novou judikaturou 

SDEU. Oproti roku 2000 a několika málo let po něm následujících nás asi nečeká takové zemětřesení 

v oblasti svobody usazování, nicméně nastíněné chystané novinky mohou do tématu vnést čerstvý 

vítr. Bude to jistě zajímavé sledovat. 
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Abstrakt 

Cílem předkládané práce je analýza obchodních společností v mezinárodním právu 

soukromém a evropském, jejich přeshraniční mobilita a problémy s tímto spojené. Zcela 

zásadní důraz je kladen na syntézu závěrů zahraničních i českých autorů a na konfrontaci 

teorie a praxe, a to ve světle aktuálního globálního vývoje práva společností v mezinárodním 

právu soukromém. Stěžejním bodem je pak určování osobního statutu společností a konflikt 

teorie reálného sídla a teorie inkorporační. 

Úvodem autor vysvětluje důvody, které ho vedly k sepsání této práce, včetně metod 

k tomu použitých. 

Celá práce je pak rozdělena do čtyř hlavních tematických okruhů. V prvním z nich 

jsou vymezeny základní pojmy za účelem vyjasnění tematického rámce, v němž se bude 

práce pohybovat. Druhý okruh se zabývá vymezením pojmu „společnost“, jejím osobním 

statutem, rozdílnými přístupy k jeho určení, následky střetu rozdílných teorií a soutěží 

právních řádů jako jejich důsledkem. Třetí kapitola se zabývá zevrubnou analýzou českého 

práva, zejména pak vztahem České republiky a zahraničních společností, pojetím sídla, 

kritérii pro určení osobního statutu a jednotlivými přístupy k přeshraničnímu přemístění sídla 

společností napříč rozdílnými kodexy. Ve čtvrté kapitole přichází na řadu právo evropské. 

Důraz je kladen zejména na aktuální legislativní a judikaturní situaci, kdy za použití 

historického exkurzu autor vysvětluje důvody současného stavu a jeho pravděpodobného 

budoucího vývoje v oblasti svobody usazování národních i nadnárodních společností 

v Evropské unii i mimo ni. 

V závěru práce je pak učiněno zhodnocení výstupů, jež z ní vyplynuly v průběhu 

tvorby. 
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Abstract 

The aim of this work is to analyse the companies under the private international and 

European law, their cross-border mobility and the problems associated therewith. Crucial 

emphasis is placed on the synthesis of foreign and Czech authors and confrontation of theory 

and practice in the light of the current global development of company law in private 

international law. The key point is the determination of personal status of the company and 

the conflict between the incorporation theory and the real seat theory. 

At the outset the author explains the reasons which led him to write this thesis, 

including the methods used to do so. 

The whole thesis is divided into four main thematic areas. In the first chapter, some 

of the basic concepts are defined in order to clarify the thematic framework within which the 

thesis will be dealt with. The second chapter addresses the definition of the term "Company", 

its personal status, various approaches to determine the effects of different conflict theories 

and the regulatory competition arising thereof. The third part deals with a detailed analysis 

of the Czech law, in particular with the relationship between the Czech Republic and foreign 

companies, the concept of residence, criteria for determining personal status and different 

approaches to the cross-border transfer of company´s seat dissipated across a number of 

codes. In the fourth chapter the focus is turned on the European law. Emphasis is being 

placed on current legal state where, using historical excursus, the author explains the reasons 

for current situation and its likely future development in the area of the freedom of 

establishment of national and multinational companies in the European Union and beyond. 

At the end of the thesis, the conclusion is made, assessing the outcomes collected 

during the creation of the work. 
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