
Abstrakt 

 Cílem této diplomové práce je shrnutí a analýza právní úpravy společností  

v mezinárodním právu soukromém. Důležitým pojmem, který se objevuje napříč 

celou prací, je osobní statut společnosti. Osobní statut společnosti je institut, který 

určuje, zda má organizovaný útvar vlastní právní osobnost a dále jakým právním 

řádem se řídí jeho vztahy. 

 Při určování osobního statutu vycházíme ze dvou základních teorií, z teorie 

inkorporační a z teorie sídla, na něž se práce zaměřuje. Teorie inkorporační vychází  

z principu, že osobním statutem společnosti je právní řád, podle něhož byla 

společnost založena. Oproti tomu teorie sídla pracuje s v praxi problematickým 

prvkem faktického sídla, tedy místa, kde společnost svou činnost fakticky vykonává, 

kde sídlí její management nebo odkud je kontrolována. Jelikož v historickém vývoji 

nebyla nalezena shoda v přístupu k určování osobního statutu, přiklání se každý stát k 

jinému východisku.  

 Zatímco inkorporační teorie ve svém důsledku napomáhá rozvoji obchodu a je 

flexibilnější vůči společnostem, poskytuje teorie sídla větší právní jistotu. Za časté 

negativum inkorporační teorie je považován Delaware efekt, tedy situace, kdy jsou 

společnosti zakládány ve státech s pro ně nejvýhodnější legislativou, aniž by zde 

společnost skutečně vykonávala činnost. Problematickou částí teorie sídla je naopak 

to, že společnosti nemohou přemisťovat své sídlo, aniž by musely být v původním 

státě zrušeny a v novém státě založeny znovu. Jelikož státy většinou ve svých 

legislativách uplatňují kompromisy obou teorií, vyvstává i mnoho dalších otázek, jež 

by mohlo do budoucna vyřešit alespoň na úrovni Evropské unie přijetí sjednocující 

nadnárodní právní úpravy, například ve formě nařízení. 

 Práce sestává z úvodu, čtyř kapitol a závěru. Po úvodu následuje druhá 

kapitola, v níž je vymezena základní terminologie s důrazem na interpretaci v českém 

právním řádu. Třetí kapitola se zaměřuje na osobní statut a vymezení, následně i 

porovnání obou výchozích teorií. Zmíněny jsou i jiné teorie, jež bývají v souvislosti  

s osobním statutem společností v právní vědě používány. Ve čtvrté kapitole se práce 

zabývá přemístěním sídla společností a jeho uznáním v jiném státě, a to se zaměřením  

na Českou republiku a platnou českou právní úpravu. Pátá část shrnuje důležitá 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která mají nepominutelný vliv  



na legislativu právních řádů. Práce zmiňuje i tendence SDEU, který se v současné 

době přiklání spíše k uplatňování inkorporační teorie. Následuje závěr, který je 

shrnutním poznatků získaných při zpracovávání diplomové práce. 


