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8 Záver 

Vzh�adom na ich po�et a rozšírenie je evidentné, že obchodné spolo�nosti hrajú 

významnú rolu v hospodárskom živote nielen Európskej Únie. Práve preto som sa 

v úvode svojej práce aspo� v krátkosti zmienil o ich charakteristike a ekonomických 

funkciách.  

V nasledujúcej �asti som sa pokúsil nazna�i� dôvody, ktoré spolo�nosti vedú 

k prechodu štátnych hraníc a pokia� sa jedná o samotné založenie spolo�nosti, myslím 

že bolo ve�mi užito�né poukáza� na rozdiel v náro�nosti založenia spolo�nosti na 

Novom Zélande a v �R. 

Krátku úvahu nad štátom Delaware som zmienil pretože si myslím, že pod 

vplyvom judikatúry, prijatia nariadenia o SE a �alších chystaných harmoniza�ných 

úprav je sú�až národných úprav práva obchodných spolo�ností jeden z možných 

scenárov. S oh�adom na prijímanie nových zákonov napríklad v Dánsku, Ve�kej 

Británii alebo chystanom Zákone o obchodných korporáciách v �eskej Republike je 

však namieste otázka, �i v skuto�nosti už k tomuto javu neprichádza a na ko�ko táto 

sú�až znamená to�ko obávaný závod ku dnu. 

Následne som sa pokúsil o teoretické vymedzenie dvoch v Európe dominujúcich 

spôsobov ur�enia osobného štatútu spolo�ností a krátka �as� je venovaná platnej úprave 

v �eskej Republike. 

Odrazom reality 21. storo�ia a medzinárodného charakteru obchodných stykov sú 

cezhrani�né spory, ktoré sa vyzna�ujú mimoriadnou komplikovanos�ou a 

komplexnos�ou. Ich po�et vzrástol vznikom �lenstva �eskej Republiky v Európskej 

Únii a je umocnený charakteristikou �eskej ekonomiky ako otvorenej a je to práve 

právo Európskej Únie, ktoré dáva medzinárodnému právu spolo�ností na území nových 

�lenských štátov úplne nový rozmer. 

Judikatúre je samozrejme venovaná podstatná �as� mojej práce, pretože to bol 

hlavne Európsky Súdny Dvor, ktorý v posledných tridsiatich rokoch udával tempo 

európskej integrácie a to nielen na poli práva obchodných spolo�ností. Pri ne�innosti 

európskych orgánov je navyše ve�mi pravdepodobné, že túto úlohu bude ešte nejaký �as 

plni�. Avšak, aj vzh�adom k rozhodnutiu vo veci Cartesio, nie je až také jednoduché 
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predpoveda� cestu, ktorou sa bude v budúcnosti ubera�. Aj preto som sa následne 

pokúsil na�rtnú� legislatívne návrhy, ktorých cie�om by malo by� u�ah�enie 

cezhrani�ného prenosu sídla spolo�nosti. 

V samom závere som sa pokúsil rozobra� zaujímavý jav na prvý poh�ad 

rozdielnej aplikácie �lánkov zmluvy v rámci jednotlivých právnych odvetví. 

  


