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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o nové formě obchodní korporace Societas Unius 

Personae, jejíž zavedení na vnitřní trh Evropské unie by mělo usnadnit zakládání 

společnostní v zahraničí, a to zejména pro malé a střední podniky. Návrh směrnice 

o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem, který přináší tuto novou 

formu vnitrostátní obchodní korporace, která se bude řídit harmonizovanými pravidly napříč 

všemi členskými státy EU, je v současné době předmětem legislativního procesu v Radě EU 

pro konkurenceschopnost a Evropském parlamentu. Potřeba představení této nové formy 

obchodní společnosti společně s absencí české odborné literatury k tématu byly primárními 

impulsy pro sepsání této diplomové práce. 

Kromě samotné analýzy návrhu směrnice jako celku a jejich jednotlivých ustanovení 

tato práce usiluje o srovnání původního návrhu předloženého Komisí a kompromisního znění 

návrhu, jehož bylo dosaženo při projednávání směrnice v prvním čtení v Radě v rámci 

obecného přístupu, a jejich kvalitativní zhodnocení. Použitými pracovními metodami jsou 

především metoda systematické analýzy, deskripce a komparace.  

Vyjma úvodu a závěru se tato diplomová práce skládá ze tří kapitol dále členěných 

v zájmu přehlednosti na podkapitoly. První kapitola se zabývá vývojem evropského práva 

obchodních korporací posledních let, který vyústil v roce 2014 k předložení návrhu směrnice 

o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem, čímž vytváří podklad pro 

pochopení cílů a důvodů tohoto návrhu. Kapitola druhá analyzuje jednotlivé charakteristické 

znaky SUP jako nové formy obchodní společnosti, přičemž vychází z návrhu směrnice 

ve znění předloženém Evropskou komisí. Navazující třetí kapitola představuje jádro 

diplomové práce, kdy srovnává úpravu navrženou Komisí s návrhem přijatým Radou při 

projednávání v prvním čtení v rámci obecného přístupu a jednotlivé změny učiněné Radou 

doplňuje hodnotícím komentářem. 
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Závěr práce obsahuje sumarizaci poznatků a zhodnocení dosažení vytyčeného cíle. 

Autorka zde rovněž vyjadřuje příklon k původnímu návrhu směrnice s důrazem na nutnost 

přijetí pozměňovacích návrhů v problematických oblastech. 
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