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§ 18a odst. 2 Seskupení s účastí člena s 
omezenou odpovědností jsou 
povinna mít po celou dobu své 
činnosti odpovídající pojištění 
či jiné zajištění podle čl. 12 
nařízení o evropském 
seskupení.  

32013R1302 
 

Čl. 12 odst. 2a 
poslední 
pododstavec 

V případě ESÚS, 
jehož členové mají 
omezenou 
odpovědnost, může 
kterýkoliv dotčený 
členský stát 
požadovat, aby takové 
ESÚS uzavřelo 
vhodné pojištění nebo 
aby se na něj 
vztahovala záruka 
poskytnutá bankou 
nebo jinou finanční 
institucí se sídlem v 
členském státě nebo 
aby se na něj 
vztahoval nástroj 
poskytnutý veřejným 
subjektem či 
členským státem jako 
záruka za účelem krytí 
rizik, která jsou 
specifická pro činnosti 
daného ESÚS. 

§ 18a odst. 4 Pokud je odpovědnost alespoň 
jednoho člena seskupení z 
členského státu omezena v 
důsledku vnitrostátního 
práva, podle něhož je zřízen, 
mohou ostatní členové v 
úmluvě rovněž omezit svou 
odpovědnost. 

32013R1302 
 

Čl. 12 odst. 2a 
první 
pododstavec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud je odpovědnost 
alespoň jednoho člena 
ESÚS z členského 
státu omezena v 
důsledku 
vnitrostátního práva, 
podle něhož je zřízen, 
mohou ostatní členové 
v úmluvě rovněž 
omezit svou 
odpovědnost, pokud 
jim to vnitrostátní 
právo provádějící toto 
nařízení umožní. 

§ 18b odst. 4 Člen seskupení, jemuž byla 
Ministerstvem schválena účast 
v seskupení se sídlem na území 
České republiky, ale seskupení 
nebylo dosud registrováno, 
nebo člen seskupení, jemuž byla 
schválena účast v seskupení se 
sídlem na území jiného 
členského státu Evropské unie, 

32013R1302 Čl. 4 odst. 6 
první 
pododstavec 

Každou změnu 
úmluvy nebo stanov 
oznámí ESÚS 
členským státům, 
podle jejichž práva 
jsou jeho členové 
ESÚS zřízeni. Každou 
změnu úmluvy, pouze 
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je povinen Ministerstvu 
písemně oznámit plánovanou 
změnu úmluvy nebo změnu 
stanov podle čl. 4 odst. 6 
nařízení o evropském seskupení 
a požádat o schválení změny 
úmluvy, s výjimkou změny 
úmluvy, která spočívá v 
přistoupení nového člena, na 
něž se vztahuje čl. 4 odst. 6a 
písm. a) nařízení o evropském 
seskupení. 

s výjimkou 
přistoupení nového 
člena podle odst. 6a 
písm. a), schvalují 
tyto členské státy 
podle postupu 
stanoveného v tomto 
článku. 

§18c odst. 3 Ministerstvo registraci odmítne 
pokud  
a) neschválilo postupem 
upraveným v § 18b účast v 
seskupení členovi, který byl 
zřízen nebo založen podle 
právních předpisů České 
republiky, 
b) žadatel nepředloží doklady 
o pojištění či zajištění podle § 
18a odst. 2. 

32013R1302 Čl. 4 odst. 3 
první 
pododstavec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12 odst. 2a 
poslední 
pododstavec 

Po oznámení 
případného budoucího 
člena podle odstavce 2 
členský stát, který 
obdržel oznámení, s 
ohledem na svoji 
ústavní strukturu 
schválí účast 
případného budoucího 
člena v ESÚS a 
úmluvu, ledaže tento 
členský stát shledá, že: 
a) tato účast či úmluva 
není v souladu s 
kterýmkoliv u 
následujících: 
i) tímto nařízením; 
ii) jiným právním 
předpisem Unie 
týkajícím se jednání a 
činností ESÚS; 
iii) vnitrostátním 
právním předpisem 
týkajícím se působnosti 
a pravomocí 
případného budoucího 
člena; 
b) taková účast není 
opodstatněná z důvodů 
veřejného zájmu nebo 
veřejné politiky 
příslušného členského 
státu; nebo 
c) stanovy nejsou v 
souladu s úmluvou. 
 
V případě ESÚS, 
jehož členové mají 
omezenou 
odpovědnost, může 
kterýkoliv dotčený 
členský stát 
požadovat, aby takové 
ESÚS uzavřelo 
vhodné pojištění nebo 
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aby se na něj 
vztahovala záruka 
poskytnutá bankou 
nebo jinou finanční 
institucí se sídlem v 
členském státě nebo 
aby se na něj 
vztahoval nástroj 
poskytnutý veřejným 
subjektem či 
členským státem jako 
záruka za účelem krytí 
rizik, která jsou 
specifická pro činnosti 
daného ESÚS. 

18c odst. 7 Seskupení se sídlem v České 
republice je povinno oznámit 
Ministerstvu plánovanou 
změnu úmluvy nebo stanov 
podle čl. 4 odst. 6 nařízení o 
evropském seskupení před jejím 
přijetím orgány seskupení a 
požádat o schválení změny 
úmluvy, s výjimkou takové 
změny úmluvy, která spočívá 
v přistoupení nového člena, na 
něž se vztahuje čl. 4 odst. 6a 
písm. a) nařízení o evropském 
seskupení. Ministerstvo žádost 
o schválení změny úmluvy 
zamítne, shledá-li důvody 
uvedené v čl. 4 odst. 3 nařízení 
o evropském seskupení. V 
opačném případě oznámí 
seskupení, že změnu úmluvy 
může přijmout. 

32013R1302 
 

Čl. 4 odst. 6 
 

Každou změnu úmluvy 
nebo stanov oznámí 
ESÚS členským státům, 
podle jejichž práva jsou 
jeho členové ESÚS 
zřízeni. Každou změnu 
úmluvy, pouze s 
výjimkou přistoupení 
nového člena podle odst. 
6a písm. a), schvalují tyto 
členské státy podle 
postupu stanoveného v 
tomto článku. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o 
evropském seskupení pro územní spolupráci 
(ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení 
a zlepšení zřizování a fungování takovýchto 
seskupení 
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