
Shrnutí       

  

 V této práci jsem se zabýval srovnávacím právem obchodních společností. Popisoval 

jsem vznik legislativní soutěže a Delaware efektu v USA. Vysvětlil jsem důvody, proč stát 

Delaware získal takřka neotřesitelnou pozici na inkorporačním trhu v USA. Dále jsem 

porovnával situaci v USA a v EU s ohledem na možnosti inkorporací obchodních společností. 

Popisoval jsem rozdílné podmínky pro vznik legislativní soutěže a Delaware efektu v USA a 

Evropské unii. Dále jsem se zabýval popsáním situace, která nastala v rámci EU po sérii 

rozhodnutí ESD týkajících se inkorporací obchodních společností. Popsal jsem změny, které 

tato rozhodnutí soudního dvora přenesly ve vztahu k mobilitě společností uvnitř EU a ve 

vztahu k rozvoji legislativní soutěže.        

 Jako hlavní cíl této práce jsem si stanovil zodpovězení otázky, zda je možné, aby se 

legislativní soutěž a s ní spojený Delaware efekt vyvinuly v rámci Evropské unie a pokud ano, 

jaké důsledky mohou tyto jevy přinést. Ve své práci jsem došel k následujícím závěrům: 

•  Po sérii rozhodnutí ESD vznikla v rámci Evropské unie možnost rozvinutí legislativní 

soutěže, čemuž v minulosti bránily právní řády těch členských států, které ve své 

jurisdikci aplikovaly teorii sídla.  

• V porovnání s USA je však situace v EU natolik odlišná, že možnost rozvoje 

legislativní soutěže v obdobné míře jako v USA nebo možnost vzniku „Evropského 

Delaweru“ je vyloučena. Tato tvrzení opírám o porovnání situace v obou právních 

oblastech, ze kterého vyplývají podstatné odlišnosti v právních i kulturních aspektech 

obou oblastí, které vylučují obdobní rozvoj legislativní soutěže po vzoru USA, uvnitř 

Evropské unie.  

• V rámci Evropské unie nemůže dojít k rozvoji legislativní soutěže do takové míry jako 

v USA, legislativní soutěž však již do jisté míry probíhá, ale je limitována svým 

rozsahem mimo harmonizovanou oblast práva obchodních společností.  

• Legislativní soutěž uvnitř Evropské unie může mít za následek progresivní vývoj 

práva obchodních společností členských států a může obecně prospět rozvoji 

obchodních vztahů a tím zvýšit konkurenceschopnost evropského trhu.  

 

 


