
VII. 

 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 

458/2016 Sb., a některé další zákony 

 

Navrhovaný právní předpis 

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 34 odst. 2 Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo 

družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního 

skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých 

let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo 

družstvo použít podle svého uvážení, snížený o příděly do 

rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a 

společenskou smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu 

učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. 

K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo 

zánik upravuje jiný právní předpis nebo společenská smlouva 

způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. 

32017L1132 

Článek 56 

odst. 3 

Částka k rozdělení akcionářům nesmí překročit výši výsledků 

posledního skončeného účetního období zvýšenou o zisk z 

předchozích období a o platby z rezerv určených k tomuto 

účelu a sníženou o ztráty z předchozích období a o částky 

vložené do rezerv v souladu s právními předpisy nebo 

stanovami. 

§ 35 odst. 1 Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě 

mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní 

korporace má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Výše zálohy 

na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet 

výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku 

hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze 

zisku, které může obchodní korporace použít podle svého 

uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v 

souladu se zákonem a společenskou smlouvou. 

32017L1132 

Článek 57 

Jakékoli podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, které 

byly vyplaceny v rozporu s článkem 56, musí akcionáři, kteří 

je obdrželi, vrátit, pokud společnost prokáže, že tito akcionáři 

o vadnosti vyplacení ve svůj prospěch věděli anebo vzhledem 

k okolnostem nemohli nevědět. 

§ 40 odst. 1 Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo 

jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního 

účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto 

rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu 

32017L1132 

Článek 56 

odst. 1 

S výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu 

nesmí dojít k rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 

akcionářům, pokud se ke dni skončení posledního účetního 

období čisté jmění vyplývající z roční účetní závěrky 

společnosti nebo čisté jmění po tomto rozdělení sníží pod výši 
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zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo 

společenské smlouvy rozdělit mezi společníky. Rozhodnutí 

nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá 

právní účinky 

upsaného základního kapitálu zvýšenou o rezervy, které nelze 

podle právních předpisů nebo stanov společnosti rozdělit. 

§ 40 odst. 2 Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, 

nesmí kapitálová společnost nebo družstvo rozdělit zisk nebo 

jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 

odst. 2 alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O 

částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k 

rozdělení podle § 34 odst. 2. Rozhodnutí nejvyššího orgánu 

učiněné v rozporu s větou první nebo druhou nemá právní 

účinky. 

32013L0034 

Článek 12 

odst. 11 

pododst. 3 

Pokud vnitrostátní právní předpisy povolují vykazování 

nákladů na vývoj v aktivech a tyto náklady nebyly zcela 

odepsány, členské státy vyžadují, aby nedošlo k žádnému 

rozdělení zisků, není-li výše fondů použitelných k rozdělení a 

zisků za minulá účetní období nejméně rovna částce 

neodepsaných nákladů. 

§ 45 odst. 3 Není-li rozhodnutí orgánu obchodní korporace v případech 

vyžadovaných zákonem osvědčeno veřejnou listinou sepsanou 

nejpozději do 60 dnů ode dne jeho přijetí, nemá právní účinky. 

32017L1132 

Článek 10 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 

předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 

společnosti, musí být zakladatelské právní jednání a stanovy, 

jakož i jejich změny, úředně ověřeny. 

§ 76 Ustanovení § 54 se použije obdobně, je-li jednání člena 

voleného orgánu obchodní korporace ovlivněno chováním 

vlivné nebo ovládající osoby, ledaže jde o řídící osobu. 

32009L0081 

Článek 1 

odrážka 23 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

23. "příbuzným podnikem" podnik, ve kterém může úspěšný 

uchazeč přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nebo 

jakýkoli podnik, který může uplatňovat dominantní vliv na 

úspěšného uchazeče nebo který, jako úspěšný uchazeč, 

podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku v důsledku 

vlastnictví, finanční účasti nebo pravidel, kterými se řídí. 

Dominantní vliv podniku se předpokládá, když ve vztahu k 

jinému podniku přímo nebo nepřímo 

- drží většinu upsaného základního kapitálu podniku; 

- ovládá většinu hlasů, které plynou z podílů či akcií vydaných 

podnikem; nebo 

- může jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího 

nebo dozorčího orgánu podniku; 

§ 76 Ustanovení § 54 použije obdobně, je-li jednání člena voleného 

orgánu obchodní korporace ovlivněno chováním vlivné nebo 

ovládající osoby, ledaže jde o řídící osobu. 

 

 

32013L0034 

Článek 22 

odst. 1 písm. 

b) a c) 

Členský stát od každého podniku, který se řídí jeho 

vnitrostátním právem, vyžaduje, aby sestavoval 

konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou zprávu 

vedení podniku, jestliže daný podnik (mateřský podnik) 

b) má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, 
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řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku (dceřiného 

podniku) a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového 

podniku; 

c) má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik 

(dceřiný podnik), jehož je akcionářem nebo společníkem na 

základě smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho 

stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li 

právo, jímž se dceřiný podnik řídí, aby byl takovým smlouvám 

nebo ustanovením podřízen. 

Členský stát nemusí vyžadovat, aby byl mateřský podnik 

akcionářem nebo společníkem svého dceřiného podniku. 

Členské státy, jejichž právo takovou smlouvu či taková 

ustanovení nestanoví, nemusí toto ustanovení uplatňovat; 

§ 174 odst. 3 

 

 

Přijetí rozhodnutí valné hromady podle odstavce 1 se 

osvědčuje veřejnou listinou. 

 

32017L1132 

Článek 10 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 

předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 

společnosti, musí být zakladatelské právní jednání a stanovy, 

jakož i jejich změny, úředně ověřeny. 

§ 175 odst. 3 Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí 

mít formu veřejné listiny; v takovém případě se společníkům 

zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření 

společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, 

jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně 

ověřen. Ustanovení § 172 odst. 1 se použije obdobně. 

32017L1132 

Článek 10 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 

předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 

společnosti, musí být zakladatelské právní jednání a stanovy, 

jakož i jejich změny, úředně ověřeny. 

§ 216 odst. 2 Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a 

vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové 

části peněžitých vkladů určené společenskou smlouvou nebo 

rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s 

jejímž splacením společenská smlouva nebo toto rozhodnutí 

spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část 

peněžitých vkladů určená společenskou smlouvou, může 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit, 

že účinky zvýšení základního kapitálu nastávají později. 

Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat 

32017L1132 

Článek 68 

1.   O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout 

valná hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 

základního kapitálu musí být zveřejněny způsobem 

stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 

souladu s článkem 16. 

2.   Stanovy, zakladatelské právní jednání nebo valná hromada, 

jejíž rozhodnutí má být zveřejněno v souladu s odstavcem 1, 

mohou udělit oprávnění ke zvýšení upsaného základního 

kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s náležitým 

ohledem na maximální výši případně stanovenou právními 

předpisy. V mezích stanovené výše případně rozhodne o 
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později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do 

obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z 

vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v 

odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše 

základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

zvýšení upsaného základního kapitálu k tomu zmocněný orgán 

společnosti. Toto oprávnění je orgánu uděleno maximálně na 

dobu pěti let a může být jednou nebo vícekrát obnoveno 

valnou hromadou pokaždé na období nepřesahující pět let. 

3.   Existuje-li více druhů akcií, musí být rozhodnutí valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nebo 

o udělení oprávnění ke zvýšení základního kapitálu podle 

odstavce 2 schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, 

jejichž práv se tato transakce týká. 

4.   Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, 

které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je spojeno 

právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu těchto 

cenných papírů ani na výkon práva na úpis. 

§ 318 odst. 1 Tento oddíl se obdobně použije také na upisování, nabývání a 

zastavování akcií ovládající osoby prostřednictvím osoby, 

kterou ovládá, s výjimkou § 304, § 306 odst. 1 písm. a) a d) a 

§ 309 odst. 2 a ustanovení o snižování základního kapitálu. 

32017L1132 

Článek 67 

odst. 1 

1.   Upisování, nabývání nebo držení akcií akciové společnosti, 

ve které jiná společnost přímo či nepřímo drží většinu 

hlasovacích práv nebo ve které může přímo či nepřímo 

uplatňovat dominantní vliv, touto jinou společností, která má 

jednu z forem uvedených v příloze II, se považuje za jednání 

samotné akciové společnosti. 

První pododstavec se použije rovněž tehdy, pokud se tato jiná 

společnost řídí právem třetí země a má právní formu 

srovnatelnou s právními formami uvedenými v příloze II. 

Pokud však akciová společnost drží většinu hlasovacích práv 

nepřímo nebo může uplatňovat dominantní vliv nepřímo, 

nemusí členské státy uplatňovat první a druhý pododstavec, 

pokud stanoví pozastavení hlasovacích práv spojených s 

akciemi akciové společnosti, které drží tato jiná společnost. 
§ 348 odst. 4 Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na 

zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly 

porušeny podmínky stanovené tímto zákonem; v 

pochybnostech se dobrá víra předpokládá. 

 

32017L1132 

Článek 57 

Jakékoli podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, které 

byly vyplaceny v rozporu s článkem 56, musí akcionáři, kteří 

je obdrželi, vrátit, pokud společnost prokáže, že tito akcionáři 

o vadnosti vyplacení ve svůj prospěch věděli anebo vzhledem 

k okolnostem nemohli nevědět. 

§ 360 odst. 4 (4) V případě odmítnutí nebo neposkytnutí informace správní 

radou ve lhůtě podle § 358 odst. 1, rozhodne o tom, zda je 

společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh 

32007L0036 

Článek 9  

odst. 2 první 

Právo klást otázky a povinnost odpovídat na ně podléhá 

opatřením, která mohou členské státy přijmout nebo jejichž 

přijetí mohou společnostem umožnit s cílem zajistit ověření 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4Q2N)



 

 

akcionáře. Toto právo lze u soudu uplatnit ve lhůtě podle 

odstavce 3 věty druhé.  

pododstavec totožnosti akcionářů, řádný průběh valných hromad a jejich 

přípravy a ochranu důvěrnosti informací a obchodních zájmů 

společností. Členské státy mohou umožnit společnostem, aby 

poskytly jednu souhrnnou odpověď na otázky stejného obsahu. 

§ 369 odst. 2 

a 3 

(2) Žádost podle odstavce 1 musí být doručena společnosti 

nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-

li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na 

valné hromadě. 

(3) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po 

uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní 

představenstvo nebo správní rada doplnění pořadu valné 

hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, 

případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na 

valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a 

stanovami pro svolání valné hromady. 

32007L0036 

Článek 6  

odst. 3 a 4 

3. Každý členský stát stanoví jednotnou lhůtu vymezenou 

stanoveným počtem dnů před svoláním nebo konáním valné 

hromady, ve které mohou akcionáři vykonat právo uvedené v 

odst. 1 písm. a). Může rovněž stanovit obdobně vymezenou 

lhůtu pro výkon práva uvedeného v odst. 1 písm. b). 

4. Členské státy zajistí, že tam, kde výkon práva uvedeného v 

odst. 1 písm. a) způsobí změnu pořadu jednání valné hromady 

již oznámeného akcionářům, uveřejní společnost pozměněný 

pořad jednání stejným způsobem jako předchozí pořad jednání 

a v dostatečném předstihu před stanoveným rozhodným dnem, 

nebo není-li rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2 stanoven, v 

dostatečném předstihu přede dnem konání valné hromady, tak 

aby měli ostatní akcionáři možnost udělit plnou moc třetí 

osobě nebo případně hlasovat korespondenčně. 

§ 407 odst. 3 Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, 

musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň 

stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných 

změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo 

nebo správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou 

hromadu na internetových stránkách společnosti a rovněž 

společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 

uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul 

v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na 

toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na 

valnou hromadu. 

32007L0036 

Článek 5  

odst. 3 

Oznámení o konání valné hromady uvedené v odstavci 1 

musí alespoň 

a) přesně uvádět, kdy a kde se valná hromada koná a jaký je 

navržený pořad jejího jednání; 

b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, které musí 

akcionáři dodržet, aby se mohli účastnit valné hromady a 

hlasovat na ní. To zahrnuje informace o 

i) právech akcionářů podle článku 6, jestliže mohou být 

tato práva vykonávána po uveřejnění oznámení, a podle 

článku 9, a o lhůtách, ve kterých mohou být tato práva 

vykonána; oznámení se může omezit pouze na stanovení 

lhůt, ve kterých mohou být tato práva vykonána, pokud 

obsahuje odkaz na podrobnější informace o těchto právech 

zpřístupněné na internetových stránkách společnosti, 

ii) průběhu hlasování na základě plné moci, zejména o 

formách hlasování na základě plné moci a prostředcích, 

jimiž je společnost připravena přijímat elektronická 
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oznámení o udělení plné moci, a 

iii) případně průběhu korespondenčního hlasování nebo 

hlasování elektronickými prostředky; 

c) uvádět rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2, pokud je určen, 

a vysvětlit, že právo účasti a hlasování na valné hromadě mají 

výhradně osoby, které jsou akcionáři k rozhodnému dnu; 

d) uvádět, kde a jak je možno získat úplné nezkrácené znění 

dokumentů a návrhů usnesení uvedených v odst. 4 písm. c) a 

d); 

e) uvádět adresu internetových stránek, kde budou 

zpřístupněny informace uvedené v odstavci 4. 

§ 419 odst. 2 Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí 

mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům 

zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření 

akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, 

jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně 

ověřen. Ustanovení  § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 

432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. 

32017L1132 

Článek 10 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 

předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 

společnosti, musí být zakladatelské právní jednání a stanovy, 

jakož i jejich změny, úředně ověřeny. 

§ 464 odst. 2 Zvyšuje-li základní kapitál upsáním nových akcií společnost, 

jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou 

pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky 

zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a vnesením všech 

nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části jejich 

emisního kursu určené stanovami nebo rozhodnutím valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením 

toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; 

je-li taková část emisního kursu určená stanovami, může 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit 

jiný okamžik nastoupení účinků zvýšení základního kapitálu. 

Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat 

dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše 

základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. 

32017L1132 

Článek 68 

1.   O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout 

valná hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 

základního kapitálu musí být zveřejněny způsobem 

stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 

souladu s článkem 16. 

2.   Stanovy, zakladatelské právní jednání nebo valná hromada, 

jejíž rozhodnutí má být zveřejněno v souladu s odstavcem 1, 

mohou udělit oprávnění ke zvýšení upsaného základního 

kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s náležitým 

ohledem na maximální výši případně stanovenou právními 

předpisy. V mezích stanovené výše případně rozhodne o 

zvýšení upsaného základního kapitálu k tomu zmocněný orgán 

společnosti. Toto oprávnění je orgánu uděleno maximálně na 

dobu pěti let a může být jednou nebo vícekrát obnoveno 

valnou hromadou pokaždé na období nepřesahující pět let. 

3.   Existuje-li více druhů akcií, musí být rozhodnutí valné 
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hromady o zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nebo 

o udělení oprávnění ke zvýšení základního kapitálu podle 

odstavce 2 schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, 

jejichž práv se tato transakce týká. 

4.   Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, 

které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je spojeno 

právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu těchto 

cenných papírů ani na výkon práva na úpis. 

§ 475 písm. 

b), d), e), j) 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu 

upsáním nových akcií obsahuje 

b) počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich 

formu, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie, a název 

druhu upisovaných akcií, mají-li být vydány akcie různých 

druhů,  

d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím 

přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány 

dohodou akcionářů podle § 491, zda budou nabídnuty 

určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo 

způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty 

k upsání na základě veřejné nabídky, 

e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě 

veřejné nabídky, nebo zda budou upsány dohodou akcionářů 

podle § 491 anebo zda budou nabídnuty určenému zájemci 

nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo 

jejich výběru, 

j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis, částku jeho 

ocenění určenou postupem podle tohoto zákona, emisní kurs a 

údaje o akciích uvedené v písmenu b), které se za tento 

nepeněžitý vklad vydají, 

32017L1132 

Článek 68 

odst. 1 

O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná 

hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 

základního kapitálu musí být zveřejněny způsobem 

stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 

souladu s článkem 16. 

§ 475písm. 

b), d), e), j) 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu 

upsáním nových akcií obsahuje 

b) počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich 

formu, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie, a název 

druhu upisovaných akcií, mají-li být vydány akcie různých 

druhů,  

32017L1132 

Článek 70 

1.   Za akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 

souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu musí být 

vydáno celé plnění ve lhůtě pěti let od rozhodnutí zvýšit 

upsaný základní kapitál. 

2.   K vkladům uvedeným v odstavci 1 musí být před 

provedením zvýšení základního kapitálu vypracována zpráva 
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d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím 

přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány 

dohodou akcionářů podle § 491, zda budou nabídnuty 

určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo 

způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty 

k upsání na základě veřejné nabídky, 

e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě 

veřejné nabídky, nebo zda budou upsány dohodou akcionářů 

podle § 491 anebo zda budou nabídnuty určenému zájemci 

nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo 

jejich výběru, 

j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis, částku jeho 

ocenění určenou postupem podle tohoto zákona, emisní kurs a 

údaje o akciích uvedené v písmenu b), které se za tento 

nepeněžitý vklad vydají, 

jedním nebo více znalci nezávislými na společnosti, 

jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo 

soudem. Znalci mohou být v souladu s právními předpisy 

každého členského státu fyzické nebo právnické osoby nebo 

společnosti. 

Použijí se čl. 49 odst. 2 a 3 a články 50 a 51. 

3.   Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 

2, pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde s 

cílem provést fúzi, rozštěpení nebo veřejnou nabídku na nákup 

nebo výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti 

zaniklé při fúzi nebo rozštěpení nebo akcionáře společnosti, 

která je předmětem veřejné nabídky na nákup nebo výměnu 

akcií. 

Avšak v případech fúze nebo rozštěpení uplatňují členské státy 

první pododstavec pouze tehdy, je-li jedním nebo více 

nezávislými znalci vypracována zpráva o projektu fúze nebo 

rozdělení. 

Jestliže se členské státy rozhodnou uplatňovat odstavec 2 v 

případě fúze nebo rozštěpení, mohou stanovit, že zpráva podle 

tohoto článku a zpráva jednoho či více nezávislých znalců o 

projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 

znalcem či znalci. 

4.   Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 

2, pokud jsou všechny akcie vydané v souvislosti se zvýšením 

upsaného základního kapitálu vydány jako protiplnění za 

nepeněžité vklady vložené jednou či více společnostmi, za 

podmínky, že se všichni akcionáři společnosti přijímající 

vklady dohodli, že zpráva znalce nemusí být vypracována, a za 

splnění podmínek podle čl. 49 odst. 4 písm. b) až f). 

§ 481 odst. 2  (2) Zápis obsahuje údaje o upsaných akciích uvedené v § 475 

písm. b), emisní kurs a lhůtu pro jeho splacení, jméno a 

bydliště nebo sídlo upisovatele a podpis, jinak platí, že k 

zápisu nedošlo. Podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí 

být úředně ověřen. 

 

32017L1132 

Článek 70 

1.  Za akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 

souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu musí být 

vydáno celé plnění ve lhůtě pěti let od rozhodnutí zvýšit 

upsaný základní kapitál. 

2. K vkladům uvedeným v odstavci 1 musí být před 

provedením zvýšení základního kapitálu vypracována zpráva 
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jedním nebo více znalci nezávislými na společnosti, 

jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo 

soudem. Znalci mohou být v souladu s právními předpisy 

každého členského státu fyzické nebo právnické osoby nebo 

společnosti. 

Použijí se čl. 49 odst. 2 a 3 a články 50 a 51. 

3.  Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 

2, pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde s 

cílem provést fúzi, rozštěpení nebo veřejnou nabídku na nákup 

nebo výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti 

zaniklé při fúzi nebo rozštěpení nebo akcionáře společnosti, 

která je předmětem veřejné nabídky na nákup nebo výměnu 

akcií. 

Avšak v případech fúze nebo rozštěpení uplatňují členské státy 

první pododstavec pouze tehdy, je-li jedním nebo více 

nezávislými znalci vypracována zpráva o projektu fúze nebo 

rozdělení. 

Jestliže se členské státy rozhodnou uplatňovat odstavec 2 v 

případě fúze nebo rozštěpení, mohou stanovit, že zpráva podle 

tohoto článku a zpráva jednoho či více nezávislých znalců o 

projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 

znalcem či znalci. 

4.   Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 

2, pokud jsou všechny akcie vydané v souvislosti se zvýšením 

upsaného základního kapitálu vydány jako protiplnění za 

nepeněžité vklady vložené jednou či více společnostmi, za 

podmínky, že se všichni akcionáři společnosti přijímající 

vklady dohodli, že zpráva znalce nemusí být vypracována, a za 

splnění podmínek podle čl. 49 odst. 4 písm. b) až f). 

§ 484 odst. 2 Vydala-li akciová společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se 

základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto 

druhů, mohou stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo podle 

odstavce 1 má nejprve akcionář vlastnící akcii tohoto druhu, a 

to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové 

32017L1132 

Článek 72 

odst. 2 písm. 

b) 

Právní předpisy členských států mohou: 

b) dovolit, je-li upsaný základní kapitál společnosti, který tvoří 

více druhů akcií s rozdílným hlasovacím právem nebo právem 

na účast na rozdělení podle článku 56 nebo právem na 

rozdělení majetku společnosti v případě likvidace, zvyšován 

vydáním nových akcií pouze jednoho z těchto druhů, výkon 
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části základního kapitálu, kterou představuje souhrn 

jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastnící 

jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným 

podle věty první v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k 

takové části základního kapitálu, která není představována 

akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení 

základního kapitálu. 

předkupního práva akcionáři vlastníky ostatních druhů akcií až 

po uplatnění tohoto práva akcionáři vlastníky druhu akcií, 

které jsou vydávány. 

§ 484 odst. 2 Vydala-li akciová společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se 

základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto 

druhů, mohou stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo podle 

odstavce 1 má nejprve akcionář vlastnící akcii tohoto druhu, a 

to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové 

části základního kapitálu, kterou představuje souhrn 

jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastnící 

jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným 

podle věty první v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k 

takové části základního kapitálu, která není představována 

akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení 

základního kapitálu. 

32017L1132 

Článek 72 

odst. 3 a 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Nabídka na přednostní úpis akcií a lhůta, ve které má být 

toto právo uplatněno, musí být zveřejněny ve vnitrostátním 

věstníku určeném v souladu s článkem 16. Právní předpisy 

členského státu nicméně nemusí požadovat toto zveřejnění, 

pokud všechny akcie společnosti znějí na jméno. V tomto 

případě musí být všichni akcionáři informováni písemně. 

Předkupní právo musí být vykonáno ve lhůtě alespoň čtrnácti 

dnů ode dne zveřejnění nabídky nebo ode dne odeslání dopisů 

akcionářům. 

4.   Stanovy nebo zakladatelské právní jednání nemohou 

předkupní právo omezit ani zrušit. Toto rozhodnutí však může 

přijmout valná hromada. Správní nebo řídící orgán společnosti 

je povinen předložit této valné hromadě písemnou zprávu, ve 

které uvede důvody omezení nebo zrušení předkupního práva a 

stanovení navrhované ceny emise. Valná hromada přijme 

rozhodnutí podle pravidel o usnášeníschopnosti a o většinovém 

rozhodování uvedených v článku 83. Její rozhodnutí musí být 

zveřejněno způsobem stanoveným právními předpisy každého 

členského státu v souladu s článkem 16. 

§ 485 odst. 1 

písm. c) 

údaje o akciích upisovaných s využitím přednostního práva 

uvedené v § 475 písm. b) a jejich emisní kurs nebo způsob 

určení emisního kursu, anebo pověření představenstva nebo 

správní rady, aby ho určily, a 

 

32017L1132 

Článek 72 

odst. 3 

3.   Nabídka na přednostní úpis akcií a lhůta, ve které má být 

toto právo uplatněno, musí být zveřejněny ve vnitrostátním 

věstníku určeném v souladu s článkem 16. Právní předpisy 

členského státu nicméně nemusí požadovat toto zveřejnění, 

pokud všechny akcie společnosti znějí na jméno. V tomto 

případě musí být všichni akcionáři informováni písemně. 

Předkupní právo musí být vykonáno ve lhůtě alespoň čtrnácti 

dnů ode dne zveřejnění nabídky nebo ode dne odeslání dopisů 

akcionářům. 
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§ 511 odst. 1 Valná hromada může pověřit představenstvo nebo správní 

radu, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a 

stanovami zvýšily základní kapitál upisováním nových akcií, 

podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních 

zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní 

výše základního kapitálu v době pověření 

32017L1132 

Článek 68 

odst. 2  

Stanovy, zakladatelské právní jednání nebo valná hromada, 

jejíž rozhodnutí má být zveřejněno v souladu s odstavcem 1, 

mohou udělit oprávnění ke zvýšení upsaného základního 

kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s náležitým 

ohledem na maximální výši případně stanovenou právními 

předpisy. V mezích stanovené výše případně rozhodne o 

zvýšení upsaného základního kapitálu k tomu zmocněný orgán 

společnosti. Toto oprávnění je orgánu uděleno maximálně na 

dobu pěti let a může být jednou nebo vícekrát obnoveno 

valnou hromadou pokaždé na období nepřesahující pět let. 

§ 511 odst. 2 

písm. a) 

(2) Pověření podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu a určí 

a) maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být 

na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písm. 

b), a 

 

32017L1132 

Článek 68 

odst. 2 

Stanovy, zakladatelské právní jednání nebo valná hromada, 

jejíž rozhodnutí má být zveřejněno v souladu s odstavcem 1, 

mohou udělit oprávnění ke zvýšení upsaného základního 

kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s náležitým 

ohledem na maximální výši případně stanovenou právními 

předpisy. V mezích stanovené výše případně rozhodne o 

zvýšení upsaného základního kapitálu k tomu zmocněný orgán 

společnosti. Toto oprávnění je orgánu uděleno maximálně na 

dobu pěti let a může být jednou nebo vícekrát obnoveno 

valnou hromadou pokaždé na období nepřesahující pět let. 

§ 518 odst. 3  Věřitelé společnosti podle odstavce 1 mohou do 90 dnů ode 

dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, 

jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle 

odstavce 2 požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které 

nebyly v okamžiku nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady 

o snížení základního kapitálu splatné, bylo přiměřeným 

způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena 

dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením 

základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. 

32017L1132 

Článek 75 

odst. 1 

V případě snížení upsaného základního kapitálu musí mít 

alespoň věřitelé, jejichž pohledávky vznikly před zveřejněním 

rozhodnutí o snížení, přinejmenším právo na zajištění 

pohledávek, které ke dni zveřejnění nejsou splatné. Členské 

státy mohou toto právo vyloučit pouze v případě, jsou-li 

věřiteli k dispozici odpovídající ochranná opatření nebo 

nejsou-li tato opatření potřebná s ohledem na majetek 

společnosti. 

Členské státy stanoví podmínky pro výkon práva stanoveného 

v prvním pododstavci. V každém případě členské státy zajistí, 

aby se věřitelé mohli obrátit na příslušný správní orgán nebo 

soud se žádostí o odpovídající ochranná opatření, pokud 

mohou spolehlivě prokázat, že snížení upsaného základního 

kapitálu ohrozí uhrazení jejich pohledávek a že společnost pro 

ně nezajistila žádná odpovídající ochranná opatření. 
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Navrhovaný právní předpis 

 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob a o evidenci svěřenských fondů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

32017L1132 

Článek 17 

1.   Členské státy zajistí, aby byly k dispozici aktuální 

informace vysvětlující vnitrostátní právní předpisy, podle 

nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 16 odst. 5, 6 a 7 

dovolávat údajů a jednotlivých druhů listin uvedených v 

článku 14. 

 

2.   Členské státy poskytují informace, které musí být 

zveřejněny na evropském portálu e-justice (dále jen „portál“), 

v souladu s pravidly a technickými požadavky portálu. 

 

3.   Komise zveřejňuje tyto informace na portálu ve všech 

úředních jazycích Unie. 

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

32017L1132 

Článek 18 

1.   Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 14 

musí být rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému 

propojení rejstříků. 

 

2.   Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 

14 byly prostřednictvím systému propojení rejstříků k 

dispozici ve standardním formátu zpráv a byly přístupné v 

elektronické formě. Členské státy rovněž zajistí dodržování 

minimálních standardů bezpečnosti přenosu údajů. 
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3.   Komise poskytne ve všech úředních jazycích Unie službu 

pro vyhledávání, pokud jde o společnosti zapsané v členských 

státech, s cílem zpřístupnit na portálu: 

a) listiny a údaje uvedené v článku 14; 

b) vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie 

uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin. 

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

32017L1132 

Článek 19 

1.   Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 14 

prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být vyšší 

než administrativní náklady s tím spojené. 

 

2.   Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně 

dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků: 

a) název a právní forma společnosti; 

b) sídlo společnosti a členský stát zápisu společnosti do 

rejstříku a 

c) číslo zápisu společnosti. 

Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že budou 

bezplatně poskytovány i další listiny či údaje. 

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

32017L1132 

Článek 20 

1.  Rejstřík společnosti bezodkladně zpřístupní prostřednictvím 

systému propojení rejstříků informace o zahájení a ukončení 

jakéhokoli likvidačního či insolvenčního řízení vůči dané 

společnosti a o výmazu společnosti z rejstříku, pokud má 

výmaz právní důsledky v členském státě, ve kterém je 

společnost zapsaná v rejstříku. 

 

2.   Rejstřík pobočky zajistí prostřednictvím systému propojení 

rejstříků bezodkladné přijetí informací uvedených v odstavci 1. 

 

3.   Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro 

rejstříky bezplatná. 

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

32017L1132 

Článek 29 

 

 

 

1.   Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v 

členském státě společnostmi, které mají jednu z forem 

uvedených v příloze II a které se řídí právem jiného členského 

státu, musí být zveřejněny v souladu s článkem 16 podle práva 

členského státu, ve kterém se pobočka nachází. 
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prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Je-li způsob zveřejnění vyžadovaný u pobočky odlišný od 

způsobu zveřejnění vyžadovaného u společnosti, je pro 

operace uskutečněné s pobočkou určující způsob zveřejnění u 

pobočky. 

 

3.   Listiny a údaje uvedené v čl. 30 odst. 1 musí být veřejně 

přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků. Článek 

18 a čl. 19 odst. 1 se použijí obdobně. 

 

4.   Členské státy zajistí, aby byl pobočkám přidělen jedinečný 

identifikační kód umožňující jejich jednoznačnou identifikaci 

při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému 

propojení rejstříků. Tento jedinečný identifikační kód se skládá 

přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského 

státu rejstříku, vnitrostátního rejstříku původu, čísla, pod nímž 

je pobočka zapsána v tomto rejstříku, a je-li to vhodné, i z 

dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci. 

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

32017L1132 

Článek 34  

1.   Článek 20 se použije jak na rejstřík společnosti, tak na 

rejstřík pobočky. 

 

2.   Členské státy stanoví postup při obdržení informací 

uvedených v čl. 20 odst. 1 a 2. Tímto postupem se zajistí, aby 

v případě společností, které byly zrušeny nebo z jiného důvodu 

vymazány z rejstříku, byly bez zbytečného odkladu z rejstříku 

vymazány rovněž jejich pobočky. 

 

3.   Druhá věta odstavce 2 se nepoužije na pobočky 

společností, které byly z rejstříku vymazány v důsledku 

změny právní formy dotčené společnosti, fúze či rozdělení 

nebo přemístění jejího sídla do jiného státu. 

§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 

rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 

32017L1132 

Článek 130 

Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující 

společnosti, určuje, jakou formou se v souladu s článkem 16 na 

území daného státu zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve 

veřejném rejstříku, u něhož je každá z těchto společností 
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umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 

prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

povinna uložit své listiny. 

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 

přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 

propojení rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 22 odst. 2, 

oznámí rejstříku, u něhož byla každá fúzující společnost 

povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla 

účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při 

doručení tohoto oznámení, a nikoliv dříve. 

§ 49 písm. a)  Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 

odštěpném závodu zapíše 

a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, 

sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho 

identifikační číslo,  

32017L1132 

Článek 29 

odst. 4 

Členské státy zajistí, aby byl pobočkám přidělen jedinečný 

identifikační kód umožňující jejich jednoznačnou identifikaci 

při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému 

propojení rejstříků. Tento jedinečný identifikační kód se skládá 

přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského 

státu rejstříku, vnitrostátního rejstříku původu, čísla, pod nímž 

je pobočka zapsána v tomto rejstříku, a je-li to vhodné, i z 

dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci. 

§ 49 písm. h)  Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 

odštěpném závodu zapíše 

h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 

týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 

povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 

splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 

zahraniční osoby, a 

32017L1132 

Články 20 a 

34 

Viz výše (u §  3a). 
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§ 49 písm. a), 

d) a h 

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 

odštěpném závodu zapíše 

a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, a 

sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho 

identifikační číslo,  

d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li 

toto právo zápis nebo je-li osoba do evidence zapsána, také 

evidence, do které je tato osoba zapsána, a číslo zápisu, 

h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 

týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 

povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 

splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 

zahraniční osoby, a 

32017L1132 

Článek 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském 

státě společnostmi, které se neřídí právem členského státu, ale 

které mají právní formu srovnatelnou s právními formami 

uvedenými v příloze II, musí být zveřejněny podle práva 

členského státu, ve kterém byly pobočky vytvořeny, v souladu 

s článkem 16. 

 

2.   Použije se čl. 29 odst. 2. 

 

§ 49 písm. a), 

d) a h) 

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 

odštěpném závodu zapíše 

a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, a 

sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho 

identifikační číslo,  

d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li 

toto právo zápis nebo je-li osoba do evidence zapsána, také 

evidence, do které je tato osoba zapsána, a číslo zápisu, 

h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 

týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 

povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 

splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 

zahraniční osoby, a 

32017L1132 

Článek 37 

Povinné zveřejnění stanovené v článku 36 se vztahuje alespoň 

na tyto listiny a údaje: 

a) adresa pobočky; 

b) činnost pobočky; 

c) právo státu, kterým se řídí daná společnost; 

d) pokud to uvedené právo stanoví, rejstřík, do kterého je 

společnost zapsána, a číslo zápisu této společnosti do tohoto 

rejstříku; 

e) zakladatelské právní jednání a stanovy, pokud jsou obsaženy 

v samostatném právním jednání, jakož i všechny změny těchto 

právních jednání; 

f) právní forma, sídlo a předmět podnikání společnosti, jakož i 

alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, 

pokud tyto údaje nejsou obsaženy v právních jednáních 

uvedených v písmenu e); 

g) název společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu 

společnosti; 

h) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou 

oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v 

soudních řízeních: 

— jako zákonem stanovený orgán společnosti nebo členové 
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tohoto orgánu, 

— jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky. 

Musí být uveden rozsah pravomocí osob oprávněných 

zastupovat společnost, jakož i to, zda tak tyto osoby mohou 

činit jednotlivě, nebo zda musí jednat společně; 

i) — zrušení společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci 

likvidátorů a ukončení likvidace, 

— insolvenční řízení nebo jiné podobné řízení, jehož 

předmětem je společnost; 

j) účetní doklady za podmínek uvedených v článku 38; 

k) zrušení pobočky. 

§ 50 písm. h) Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 

odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v 

některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše 

h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 

týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 

povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 

splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 

zahraniční osoby, a  

32017L1132 

Články 20 a 

34 

Viz výše (u §  3a). 

§ 50 písm. h) Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 

odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v 

některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše 

h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 

týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 

povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 

splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 

zahraniční osoby, a 

32017L1132 

Článek 30 

odst. 1 

Povinné zveřejnění stanovené v článku 29 se vztahuje pouze 

na tyto listiny a údaje: 

a) adresa pobočky; 

b) činnost pobočky; 

c) rejstřík, ve kterém je veden pro společnost spis uvedený v 

článku 16, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku; 

d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se 

liší od názvu společnosti; 

e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou 

oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v 

soudních řízeních; 

— jako zákonem stanovený orgán společnosti nebo členové 

tohoto orgánu v souladu se zveřejněním provedeným 

společností podle čl. 14 písm. d), 
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— jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s 

uvedením rozsahu jejich pravomocí; 

f) — zrušení společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci 

likvidátorů a ukončení likvidace, v souladu se zveřejněním 

provedeným společností podle čl. 14 písm. h), j) a k), 

— insolvenční řízení nebo jiné podobné řízení, jehož 

předmětem je společnost; 

g) účetní doklady za podmínek uvedených v článku 31; 

h) zrušení pobočky. 

§ 65 písm. e) 

a g) 

 

 

Do veřejného rejstříku se zapíše také 

e) prohlášení a zrušení konkursu, 

g) povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu a 

splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, 

32017L1132 

Články 20 a 

34 

Viz výše (u §  3a). 

§ 83 Rejstříkový soud provede zápis přeshraniční fúze podle § 55 u 

zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové 

společnosti na základě zpřístupnění údajů v systému propojení 

rejstříků o zápisu příhraniční fúze u zahraniční nástupnické 

společnosti do zahraničního veřejného rejstříku. Ustanovení § 

78 až 81 a 84 se nepoužijí. 

32017L1132 

Článek 130 

Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující 

společnosti, určuje, jakou formou se v souladu s článkem 16 na 

území daného státu zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve 

veřejném rejstříku, u něhož je každá z těchto společností 

povinna uložit své listiny. 

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 

přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 

propojení rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 22 odst. 2, 

oznámí rejstříku, u něhož byla každá fúzující společnost 

povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla 

účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při 

doručení tohoto oznámení, a nikoliv dříve. 

§ 83a Rejstříkový soud vymaže z obchodního rejstříku závod a 

odštěpný závod zahraniční kapitálové společnosti zapsaný 

podle § 50 na základě zpřístupnění údaje o zániku zahraniční 

kapitálové společnosti, nebyla-li zrušena při přeměně, v 

systému propojení rejstříků. Ustanovení § 78 až 81 a 84 se 

nepoužijí. 

32017L1132 

Články 17 až 

20, 29, 34  

Viz výše (u §  3a). 

§ 95a Jde-li o závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 

společností zapsané podle § 50, zapíše se bez řízení do 

obchodního rejstříku změna vyvolaná zpřístupněním údajů v 

systému propojení rejstříků v rozsahu údaje o označení závodu 

32017L1132 

Články 17 až 

20, 29, 34  

Viz výše (u §  3a). 
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a odštěpného závodu zahraniční kapitálové společnosti, liší-li 

se od firmy zahraniční kapitálové společnosti, a údajů podle § 

50 písm. c), d), e), g) a h). 

§ 100 Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení 

zápisu přeshraniční přeměny podle zákona upravujícího 

přeměny obchodních společností a družstev odešle oznámení o 

tomto zápisu a informaci o jeho obsahu tomu, kdo vede 

zahraniční veřejný rejstřík, v němž je zapsána zahraniční 

právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně, ledaže 

postupuje podle § 3a. 

32017L1132 

Článek 15 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, 

aby veškeré změny v listinách a údajích uvedených v článku 

14 byly zapsány do příslušného rejstříku uvedeného v čl. 16 

odst. 1 prvním pododstavci a zveřejněny v souladu s čl. 16 

odst. 3 a 5 zpravidla do 21 dnů od obdržení úplné 

dokumentace týkající se těchto změn, včetně případného 

ověření zákonnosti, je-li vnitrostátním právem pro zápis 

vyžadováno. 

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro účetní doklady uvedené v čl. 

14 písm. f). 

§ 100 Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení 

zápisu přeshraniční přeměny podle zákona upravujícího 

přeměny obchodních společností a družstev odešle oznámení o 

tomto zápisu a informaci o jeho obsahu tomu, kdo vede 

zahraniční veřejný rejstřík, v němž je zapsána zahraniční 

právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně, ledaže 

postupuje podle § 3a. 

32017L1132 

Článek 130 

Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující 

společnosti, určuje, jakou formou se v souladu s článkem 16 na 

území daného státu zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve 

veřejném rejstříku, u něhož je každá z těchto společností 

povinna uložit své listiny. 

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 

přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 

propojení rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 22 odst. 2, 

oznámí rejstříku, u něhož byla každá fúzující společnost 

povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla 

účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při 

doručení tohoto oznámení, a nikoliv dříve. 

§ 105 Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně 

nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí 

osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez 

návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací, 

ledaže jsou splněny podmínky pro postup podle § 105a; 

rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a 

poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. 

32017L1132 

Článek 40 

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde 

ke zveřejnění stanovenému v článcích 29, 30, 31, 36, 37 a 38 

nebo jestliže v obchodních listinách nejsou uvedeny povinné 

údaje stanovené v článcích 35 a 39. 

§ 105a (1) Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo 

mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí 

účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový 

32017L1132 

Článek 40 

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde 

ke zveřejnění stanovenému v článcích 29, 30, 31, 36, 37 a 38 

nebo jestliže v obchodních listinách nejsou uvedeny povinné 
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soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy předložila 

všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin, 

jinak bude postupovat podle § 104.  

(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje obchodní korporaci do 

vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno; předpisy 

platné pro doručování v občanském soudním řízení se použijí 

obdobně. 

(3) Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci 

doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím zrušení; údaj o 

zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše 

rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku.  

(4) Nevyjde-li v průběhu řízení o zrušení obchodní korporace 

najevo, že majetek obchodní korporace postačuje alespoň na 

úhradu nákladů likvidace, rozhodne rejstříkový soud, pokud 

by tím nebylo podstatně zasaženo do práv třetích osob, o 

zrušení obchodní korporace bez likvidace; jinak rozhodne o 

zrušení obchodní korporace s likvidací. 

(5) Rejstříkový soud může vydat rozhodnutí o zrušení 

obchodní korporace bez likvidace nejdříve po uplynutí 1 roku 

ode dne zápisu údaje o zahájení řízení o zrušení obchodní 

korporace podle odstavce 3 do veřejného rejstříku. 

(6) Rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace 

nerozhodne, jestliže v době jeho rozhodování probíhá 

insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 

obchodní korporace. 

(7) Rozhodne-li rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace 

bez likvidace, provede na základě tohoto rozhodnutí zápis ve 

veřejném rejstříku. Ustanovení § 78 se nepoužije. 

údaje stanovené v článcích 35 a 39. 

 

 

Navrhovaný právní předpis 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 8 odst. 2 Generální ředitel banky nesmí být současně předsedou její 32013L0036 Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán stanovil zavedení 
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návětí správní rady nebo členem její dozorčí rady. Česká národní 

banka může na základě odůvodněného návrhu banky povolit 

souběžný výkon funkce generálního ředitele banky a předsedy 

její správní rady, přičemž posoudí vliv souběhu funkcí na 

řádnost a obezřetnost výkonu činností banky vzhledem k 

jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím k 

individuálním okolnostem, zejména k 

Článek 88 

odst. 1 písm. 

e) 

systémů správy a řízení zajišťujících účinné a obezřetné řízení 

instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 

organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl 

za něj odpovědnost. 

Uvedené systémy jsou v souladu s těmito zásadami: 

e) předseda vedoucího orgánu v rámci své kontrolní funkce 

nad institucí, nesmí současně vykonávat funkci výkonného 

ředitele v téže instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 

institucí a povolení příslušných orgánů. 

  

 

  

Navrhovaný právní předpis 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 10 odst. 2 Členem představenstva nebo správní rady obchodníka s 

cennými papíry je vždy jeho generální ředitel. Generální 

ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně 

členem dozorčí rady nebo předsedou správní rady tohoto 

obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka může na 

základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry 

povolit souběžný výkon funkce generálního ředitele tohoto 

obchodníka s cennými papíry a předsedy jeho správní rady. O 

žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s 

přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost 

výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry 

vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 

k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato 

osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k 

možnému střetu zájmů. 

32013L0036  

Článek 88 

odst. 1 

Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán stanovil zavedení 

systémů správy a řízení zajišťujících účinné a obezřetné řízení 

instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 

organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl 

za něj odpovědnost. 

Uvedené systémy jsou v souladu s těmito zásadami: 

a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost, 

schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti 

rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v 

této oblasti; 

b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů účetnictví a 

finančního výkaznictví, včetně finanční a provozní kontroly a 

dodržování práva a příslušných norem; 

c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy zveřejňování 

informací a komunikacemi; 

d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za provádění 

účinného dohledu nad vrcholným vedením; 

e) předseda vedoucího orgánu v rámci své kontrolní funkce 

nad institucí, nesmí současně vykonávat funkci výkonného 

ředitele v téže instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 
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institucí a povolení příslušných orgánů. 

Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně 

hodnotil účinnost systému správy a řízení dané instituce a 

učinil příslušné kroky k řešení nedostatků. 

§ 10 odst. 2 Členem představenstva nebo správní rady obchodníka s 

cennými papíry je vždy jeho generální ředitel. Generální 

ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně 

členem dozorčí rady nebo předsedou správní rady tohoto 

obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka může na 

základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry 

povolit souběžný výkon funkce generálního ředitele tohoto 

obchodníka s cennými papíry a předsedy jeho správní rady. O 

žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s 

přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost 

výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry 

vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 

k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato 

osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k 

možnému střetu zájmů. 

32013L0036 

Článek 91 

odst. 2 a 3 

2. Všichni členové vedoucího orgánu věnují dostatečný čas 

výkonu svých funkcí v instituci. 

 

3. Člen vedoucího orgánu může kombinovat více funkcí ve 

vedoucím orgánu současně, avšak s ohledem na konkrétní 

okolnosti a povahu, rozsah a složitost činností dané instituce. 

Pokud nezastupují členský stát, smějí členové vedoucího 

orgánu instituce, která je významná, pokud jde o její velikost, 

vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost jejích činností, 

od 1. července 2014 zastávat funkce pouze v jedné z níže 

uvedených kombinací funkcí člena ve vedoucím orgánu 

zároveň: 

§ 10 odst. 2 Členem představenstva nebo správní rady obchodníka s 

cennými papíry je vždy jeho generální ředitel. Generální 

ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně 

členem dozorčí rady nebo předsedou správní rady tohoto 

obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka může na 

základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry 

povolit souběžný výkon funkce generálního ředitele tohoto 

obchodníka s cennými papíry a předsedy jeho správní rady. O 

žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s 

přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost 

výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry 

vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 

k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato 

osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k 

možnému střetu zájmů. 

32014L0065 

Článek 9 odst. 

1 první 

pododstavec 

Příslušné orgány při udělování povolení v souladu s článkem 5 

zajistí, aby investiční podniky a jejich vedoucí orgány 

splňovaly články 88 a 91 směrnice 2013/36/EU. 

ESMA a EBA společně přijmou obecné pokyny týkající se 

věcí uvedených 
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Navrhovaný právní předpis 

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti 

 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 53 odst. 7  Jestliže se způsob výkonu práva vlivu na složení orgánů 

jednotlivých zúčastněných právnických osob zaměstnanci v 

případě uvedeném v odstavci 4 nebo 5 zásadním způsobem 

liší, rozhodne vyjednávací výbor, který způsob se uplatní v 

evropské společnosti, a rozhodnutí sdělí řídícím orgánům 

zúčastněných právnických osob. Nerozhodne-li v přiměřené 

lhůtě, použije se ten způsob, který se více blíží způsobu 

výkonu tohoto práva v akciové společnosti podle zákona 

upravujícího právní poměry obchodních společností a 

družstev. 

32001L0086 

Článek 7 

Referenční ustanovení 

1. K dosažení cíle uvedeného v článku 1 stanoví členské státy, 

aniž je dotčen níže uvedený odstavec 3, referenční ustanovení 

pro zapojení zaměstnanců, která musí být v souladu s 

ustanoveními uvedenými v příloze. 

Referenční ustanovení stanovená právními předpisy členského 

státu, ve kterém má mít SE sídlo, se uplatňují ode dne zápisu 

SE do rejstříku, pokud 

a) se strany takto dohodly, nebo 

b) ve lhůtě stanovené v článku 5 nebyla uzavřena dohoda a 

– příslušný orgán každé zúčastněné společnosti se rozhodl 

přijmout uplatnění referenčních ustanovení ve vztahu k SE, 

a tím pokračovat v postupu k zápisu SE do rejstříku, a 

– zvláštní vyjednávací výbor nepřijal rozhodnutí podle čl. 3 

odst. 6. 

2. Kromě toho se referenční ustanovení stanovená 

vnitrostátními právními předpisy členského státu, ve kterém 

má být SE zapsána do rejstříku, uplatňují v souladu s částí 3 

přílohy pouze 

a) v případě SE založené přeměnou, jestliže se na společnost 

přeměněnou na SE vztahovaly předpisy členského státu 

týkající se účasti zaměstnanců ve správním nebo dozorčím 

orgánu; 

b) v případě SE založené fúzí: 

– uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo 

více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více 

zúčastněných společnostech zahrnujících nejméně 25 % z 

celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných 

společnostech, nebo 

– uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo 
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více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více 

zúčastněných společnostech zahrnujících méně než 25 % z 

celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných 

společnostech a pokud takto rozhodl zvláštní vyjednávací 

výbor, 

c) v případě SE založené zřízením holdingové společnosti 

nebo dceřiné společnosti: 

– uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo 

více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více 

zúčastněných společnostech zahrnujících nejméně 50 % z 

celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných 

společnostech, nebo 

- uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo 

více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více 

zúčastněných společnostech zahrnujících méně než 50 % z 

celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných 

společnostech a pokud takto rozhodl zvláštní vyjednávací 

výbor. 

Jestliže se v různých zúčastněných společnostech používala 

více než jedna forma účasti zaměstnanců, rozhodne zvláštní 

vyjednávací výbor, která z těchto forem musí být zavedena v 

SE. Členské státy mohou stanovit pravidla použitelná v 

případě, nebylo-li v této otázce pro SE zapsanou do rejstříku 

na jejich území přijato rozhodnutí. Zvláštní vyjednávací výbor 

uvědomí příslušné orgány zúčastněných společností o 

rozhodnutích přijatých podle tohoto odstavce. 

§ 64 odst. 5 a 

6, § 64a a 

64b 

§ 64 

 (5) Na volbu či jmenování zástupců zaměstnanců evropské 

společnosti, kteří jsou zaměstnáni v České republice, do 

správní nebo dozorčí rady evropské společnosti, se bez ohledu 

na to, ve kterém členském státu má evropská společnost 

zapsané sídlo, použijí ustanovení zákona upravujícího právní 

poměry obchodních společností a družstev o volbě členů 

dozorčí rady akciové společnosti jejími zaměstnanci, ledaže 

právní úprava v členském státu, ve kterém má evropská 

32001L0086 

Příloha, část 3 

Část 3: Referenční ustanovení týkající se účasti  

Účast zaměstnanců v SE se řídí těmito ustanoveními: 

a) V případě SE založené přeměnou, uplatňovala-li se pravidla 

členského státu týkající se účasti zaměstnanců ve správním 

nebo dozorčím orgánu před zápisem do rejstříku, uplatňují se 

na SE nadále všechna hlediska účasti zaměstnanců. Za tímto 

účelem se uplatňuje obdobně písmeno b). 

b) V ostatních případech založení SE jsou zaměstnanci SE, 

jejích dceřiných společností a závodů nebo jejich zastupující 
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společnost zapsané sídlo, vylučuje použití českého práva. 

Jestliže se na volbě podle věty první podílejí zaměstnanci více 

společností či organizačních složek závodu, řídí se volba 

přiměřeně ustanovením § 55 odst. 4. 

(6) Nestanoví-li zákon jinak, mají členové správní nebo 

dozorčí rady evropské společnosti, kteří byli do funkce 

jmenováni, zvoleni či doporučeni zaměstnanci evropské 

společnosti či jejich zástupci, stejná práva a povinnosti jako 

členové těchto orgánů zvolení či jmenovaní valnou hromadou. 

 

§ 64a – 64b 

(zrušen) 

orgán oprávněni volit, jmenovat, doporučovat nebo zamítat 

jmenování takového počtu členů správního nebo dozorčího 

orgánu SE, který se rovná nejvyššímu platnému podílu v 

dotyčných zúčastněných společnostech před zápisem SE do 

rejstříku. 

Neuplatňovala-li žádná ze zúčastněných společností před 

zápisem do rejstříku pravidla o účasti zaměstnanců, není SE 

povinna zavést předpisy týkající se účasti zaměstnanců. 

Zastupující orgán rozhodne o rozdělení křesel ve správním 

nebo dozorčím orgánu členům, kteří zastupují zaměstnance z 

různých členských států, nebo o způsobu, kterým mohou 

zaměstnanci SE doporučovat nebo zamítat jmenování členů 

těchto orgánů podle podílu zaměstnanců SE v každém 

členském státě. Nejsou-li podle tohoto poměrného kritéria 

zastoupeni zaměstnanci jednoho nebo více členských států, 

jmenuje zastupující orgán člena z jednoho z těchto členských 

států, přednostně z členského státu, ve kterém má SE své sídlo, 

je-li to možné. Každý členský stát může určit, jak rozdělí 

křesla, která mu jsou připsána ve správním nebo dozorčím 

orgánu. 

Každý člen správního nebo případně dozorčího orgánu SE, 

který byl zvolen, jmenován nebo doporučen zastupujícím 

orgánem nebo za určitých okolností zaměstnanci, je řádným 

členem se stejnými právy a povinnostmi, jaké mají členové 

zastupující akcionáře, včetně hlasovacího práva. 

  

 

  

Navrhovaný právní předpis 

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 215 odst. 2 

a 3  

 (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, řídí se právo vlivu 

zaměstnanců nástupnické akciové společnosti ustanoveními 

zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a 

družstev o zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě akciové 

společnosti. Nestanoví-li tento zákon něco jiného, zaměstnanci 

32017L1132 

Článek 133 

odst. 2 

2.   Případná pravidla pro účast zaměstnanců platná v členském 

státě, v němž má společnost vzniklá přeshraniční fúzí sídlo, se 

však nepoužijí, pokud alespoň jedna z fúzujících společností 

měla v průběhu šesti měsíců před zveřejněním společného 

projektu přeshraniční fúze podle článku 123 průměrně více než 
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nástupnické akciové společnosti nemají právo na zastoupení 

ve správní radě akciové společnosti, zaměstnanci nástupnické 

společnosti s ručením omezeným nemají právo na zastoupení 

v dozorčí radě společnosti s ručením omezeným a zaměstnanci 

nástupnického družstva nemají právo na zastoupení v 

kontrolní komisi družstva. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jestliže 

a) alespoň jedna ze zúčastněných korporací měla 6 měsíců 

přede dnem zveřejnění projektu přeshraniční fúze průměrně 

více než 500 zaměstnanců a existuje v ní právo vlivu 

zaměstnanců, nebo 

b) alespoň v jedné ze zúčastněných korporací je před zápisem 

přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do 

zahraničního obchodního rejstříku upraveno právo vlivu jejích 

zaměstnanců v rozsahu vyšším, než stanoví tento zákon nebo 

zákon upravující právní poměry obchodních společností a 

družstev pro společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti nebo družstva se sídlem na území České 

republiky, nebo 

 c) zaměstnanci dotčených dceřiných společností a 

zaměstnanci pracující v dotčených organizačních složkách 

závodu v jiných členských státech než v České republice 

nemají právo vlivu alespoň v rozsahu, v jakém mají nebo mají 

mít právo vlivu zaměstnanci nástupnické akciové společnosti 

podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 

společností a družstev. 

500 zaměstnanců a existuje v ní systém účasti zaměstnanců ve 

smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 2001/86/ES nebo pokud 

vnitrostátní právo, kterým se řídí společnost vzniklá 

přeshraniční fúzí, 

a) nestanoví alespoň stejný rozsah účasti zaměstnanců, jaký 

existoval v dotčených fúzujících společnostech, přičemž se 

tento rozsah vyjadřuje podílem zástupců zaměstnanců mezi 

členy správního nebo dozorčího orgánu nebo jejich výborů 

nebo řídící skupiny příslušné pro útvary společnosti, které jsou 

zodpovědné za zisk, jsou-li zaměstnanci zastoupeni, nebo 

b) pro zaměstnance podniků společnosti vzniklé přeshraniční 

fúzí, které se nacházejí v jiném členském státě, nestanoví 

stejný nárok na výkon práv na účast, jaký mají zaměstnanci v 

členském státě, v němž má společnost vzniklá přeshraniční 

fúzí sídlo. 

§ 242 odst. 4 Zaměstnanci akciové společnosti mají právo volit a odvolávat 

členy dozorčí rady způsobem a za podmínek stanovených 

zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a 

družstev. Tohoto práva se nelze vzdát. 

32017L1132 

Článek 133 

odst. 6 a 7 

6.   Existuje-li alespoň v jedné z fúzujících společností systém 

účasti zaměstnanců a tento systém se má podle pravidel 

uvedených v odstavci 2 vztahovat na společnost vzniklou 

přeshraniční fúzí, musí mít tato společnost právní formu, která 

umožňuje výkon práv na účast. 

7.   Existuje-li ve společnosti vzniklé přeshraniční fúzí systém 

účasti zaměstnanců, musí tato společnost přijmout opatření, 

aby zajistila, že práva zaměstnanců na účast budou v případě 

následné vnitrostátní fúze během tří let po nabytí účinnosti 
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přeshraniční fúze chráněna tím, že se použijí obdobně pravidla 

stanovená v tomto článku. 

§ 456 odst. 5 Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá 

valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, 

konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v 

souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo 

úhradu ztráty. 

32013L0034 

Článek 33 

odst. 1 písm. 

a) 

1. Členské státy zajistí, aby členové správních, řídících a 

dozorčích orgánů podniku jednající v mezích pravomocí, které 

jim svěřuje vnitrostátní právo, měli kolektivní povinnost 

zajistit, aby 

a) roční účetní závěrka, zpráva vedení podniku, a je-li 

předkládán samostatně, výkaz o správě a řízení podniku a 

byly sestaveny a zveřejněny v souladu s požadavky této 

směrnice a tam, kde je to použitelné, s mezinárodními účetními 

standardy přijatými podle nařízení (ES) č. 1606/2002. 

 

 

 

Navrhovaný právní předpis 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 

 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 44b odst. 1 Subjekt veřejného zájmu, který je bankou podle zákona 

upravujícího činnost bank, spořitelním a úvěrním družstvem 

podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních 

družstev, pojišťovnou nebo zajišťovnou nebo penzijní 

společností podle zákona upravujícího důchodové spoření 

nebo doplňkové penzijní spoření, nemusí mít zřízen výbor pro 

audit, pokud 

a) není osobou, která vydala investiční cenné papíry, které 

byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, 

b) nemá zvolen monistický systém vnitřní struktury 

společnosti, kde předsedou správní rady je výkonný člen 

správní rady, 

c) nejméně jeden člen kontrolního orgánu splňuje podmínky 

podle § 44 odst. 4 a 

d) k rozvahovému dni za bezprostředně předcházející účetní 

období splňuje nejméně 2 z následujících 3 kritérií: 

1. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 

32006L0043 

Článek 39 

odst. 2 

Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy rozhodnout, že v 

případě subjektů veřejného zájmu, které splňují kritéria 

stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) směrnice 2003/71/ES (1), 

může funkce přidělené výboru pro audit vykonávat správní 

nebo dozorčí orgán jako celek, přičemž je-li předseda takového 

orgánu výkonným členem, nevystupuje v pozici předsedy 

tehdy, když daný orgán vykonává funkce výboru pro audit. 

Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího orgánu 

auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou členské státy 

povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění povinností 

stanovených touto směrnicí nebo nařízením (EU) č. 537/2014 

správní nebo dozorčí orgán v přiměřeném rozsahu vykonával 

funkce výboru pro audit. 
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nižší než 250, 

2. aktiva celkem nepřesahují 43 000 000 EUR, 

3. roční čistý obrat nepřesahuje 50 000 000 EUR. 

 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

2017/1132/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních 

společností (kodifikované znění) 

2014/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 

2002/92/ES a 2011/61/EU 

2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 

obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 

2006/48/ES a 2006/49/ES  

2013/34/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 

konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

2009/81/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých 

zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 

2004/18/ES 

2007/36/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve 

společnostech s kótovanými akciemi 

2006/43/ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných 

účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS 

2004/38/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 

příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení 

směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 

93/96/EHS 

2004/25/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí 

2001/86/ES Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení 

zaměstnanců 
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